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 -رمحه هللا تعاىل-شرح منت الرحبية للشيخ عطية حممد سامل
 

 المقدمة
 

بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيد األولين 
 واآلخرين سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 وبعد:
خوة الررام, نن الرر  من ذاا االتمما  بعد العشا  ننما ذو للمااررة ي  درو  الرراض , أيها اال

للمؤلف من أذم العلوم, والمممبع نلى المستد النبوي الشريف يتد نما ندرة  -كما سيأم –والرراض  
 أو انعدام لمدري  ذاا الباب من العلم, وذو من الالزم لإلنسان يردًا وتماعة.

بحثوذا وتعلوا لها باب ي  موسوعات الرقه,  -رحمهم هللا–رراض  ومدارسمه, الرقها  وموضو  ال 
وال متد كماب من كمب الرقه نال وييه باب الرراض  أو كماب الرراض ؛ وللرقها  طريقمهم وذ  أن 
يبحث كل يرد وارث على حدى, مااا يرث وممى يرث؛ ولما مشعبت العلوم وموسعت ي  كل الرنون, 

مثال: العلوم العربية كانت بعنوان علوم اللرة, يمرر  منها: نحو, وتانب النحو صرف, ثم يمتدون 
أير  األدب وبتانب األدب بالغة وبتانب البالغة النقد؛ ثم نأم  أيضا نلى الرماب ذناك المرسير ثم 

ه تا  أصول المرسير, ثم أخات توانب من الرماب للمأليف ييها خاصة؛ وذكاا الرقه, كان الرق
كمنهتًا واحدا ثم وتدنا بع  التزضيات مررد بالبحث كمناسك الحج ذو باب من أبواب الرقه, لرن مّيز 

 عن غيره وأيرد بالمأليف؛ وكالك متد أبواب كثيرة قد أيردت بالبحث ألذميمها وشدة الحاتة نليها.
" الَرَحِبَية " لم  يالرراض  أخات طورًا تديد ي  منهج دراسمها ومدريسها, وخير من نهج ييها صاحب

يأخا منها منهج الرر  ولرن أخا منهج الررو , الررو  الم  ذ  ي  باب الرراض , وبّين 
الررو  المقدرة ي  كماب هللا, واكر النصف, الربع, الثمن, الثلثان, الثلث, السد , ثم رتع وبّين 

ّين الثلث لمن: األخوة ألم, النصف لمن يكون: الزوج, البنت, األخت الشقيقة, األخت ألب؛ ثم راح وب
األم؛ الثلثان للبنات, لألخوات, الربع: داضر بين الزوج والزوتة, الثمن خاص بالزوتة السد  عدد 

 كثير ؛ نان أخا باب الررو  المقدرة ي  كماب هللا, وأخا يبّين ذاا الرر  من الاي يسمحقه.
محث على دراسة ذاا العلم, ومبّين منهته  وبدأ مأليره, أو نظمه المسمى بالرحبية, بمقدمة لطيرة تدا

ييه؛ ثم أعقب المقدمة بباب موانع الميراث, وبعد الموانع تا  بأسباب الميراث أو بأسباب الميراث ثم 



بالموانع, ألن السبب ال يعمل نال ناا انمرى المانع, ثم بدأ بالررو  وأصحابها, وبع  اإلخوان قد 
عادي, ويبدأ بصلب الموضو , ولرن أنّبه كل طالب علم على أن يظن أن المقدمة أمر نايلة أو أمر 

مقدمة المؤلف ذ  مرماح الرماب, وذ  الضو  الراشف على محمويات كمابه, يمن المقدمة مدرك 
قيمة الرماب ومنهج المؤلف ييه حمى مرون معه على وياق, ال مأم  نلى صلب الرماب ومقرأ, ربما 

رن ذ  على منهج المؤلف سليمة, يمعمر  ي  غير موضع وتدت أشيا  مخالرها ي  رأيك, ول
ن كان ذو ي  المقدمة نّبه على ذاا...نان يا نخوان ناا اشمريت  اعمرا , أو مرمقد شيضًا لم متده, وا 
كمابًا من المكمبة ال ماذب ومطرحه ي  الدرج أو على الرف, قبل كل ش   اقرأ المقدمة ثم بعد الك 

 للقرا ة المنظمة. حسب ظرويك أنت ومرميب وقمك
 ودراسمها بمنهتية منقسم نلى قسمين: نان الرراض  من العلوم الهامة الم  حث عليها الرسول 

يرادذا بالمأليف على  قسم: منهج الرقها  كباب ي  كمب الرقه مأخا الورثة وما يسمحقونه وممى, وا 
 منهج الررو  ي  كماب هللا, وكل ير  ومن يسمحقه.

صاحب " الرحبية " ننما أخا المنهج الثان  وذو يأم  نلى الرراض  عن طريق  وشيخنا ي  ذاه وذو
الررو  المقدرة ي  كماب هللا.., وسنبدأ ذاا الرماب المبارك وأحب أن أنّبه أنهما ثالثة كمب صريرة 
ي  مبادئ العلوم على ما أعلم, ما قرأذا طالب علم نال ونرعه هللا بها, وظهرت ييها بركة نخالص 

 بها, ودعوات الخير لطالبها؛ ذاه " الرحبية " وملك أصحا
" البيقونية ", " الرحبية"  ي  الميراث, و " البيقونية " ي  مصطلح الحديث, و " اآلترومية " ي  

 النحو.
وأوص  كل طالب مهما لو قرأ كما يقولون ابن ذشام, أو مهما قرأ ي  النحو, لو قرأ ملك الرسالة 

لى بها وكالك " البيقونية " لو قرأ مدريب الراوي أو قرأ كاا, لو رتع لهاه الرسالة الصريرة نرعه هللا معا
الصريرة نرعه هللا بها, وكالك " الرحبية " لو قرأ كل أبواب الرراض  ي  كل أبواب الرقه, وقرأ ذاه 

 الرسالة لنرعه هللا بها.
ارسة, ألننا ي  حاتة نلى بقدر الطاقة, وعلى ما اكرت مااررة وليست مد ونحن نسمعين هللا 

 مراتعمها وي  حاتة نلى يهمها واسميعابها, واسمعادة ما نسيناه.
ينبدأ نن شا  هللا ذاا الرم ي  ذاه الرسالة بقدر ما يّسر هللا, ونكمر  الليلة بالمقدمة ثم نبدأ ي  

 المواضيع.
 



 و عبد هللا محمد ابن عل  مويق الدين أب-بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا, قال المصنف
والرراض  على المااذب  ثي  ممنه " الرحبية " ي  علم المواري -بن محمد بن الحسن  الرحب 

 قال: (1)األربعة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ُل ما َنْسَمرـِمح الَمقــاال   ِبِاكـِْر َحمـِْد َربِّنـا َمعـَالى  ✻ ✻✻َأوَّ
 

 معط  أضوا  على الرماب, وذما ايمماحية  -كما أشرت– ترت العادة يا نخوان أن المقدمة
كل أمر اي » , يأول ما نرممح المقال باكر حمد ربنا معالى, ذاه السنة, -مقدمة المقدمة-المقدمة, 

وتا  الحديث بالروايمين " بسم هللا " و " « بسم هللا»وي  رواية: « بال لم يبدأ ييه بحمد هللا يهو أبمر
 بحمد هلل " .

ا نرممح المقال: المقال والقول, المقال ذو متمو  الرلمات الاي يشممل على موضو  مكممل, أول م
وعندكم ي  النحو اسم ويعل ثم حرف الرلم, وييه كلم وييه كلمة, يالمقال ذو الموضو  الطويل, مقال 

لمقال ي  ي  الزكاة, مقال ي  الحج, مقال ي  النكاح الخ..وذنا مقاله ي  الرراض , أول ما يرممح ا
 ايممح كمابه بالحمد هلل رب العالمين. ذاا الباب بحمد ربنا معالى, وهللا 

 
 َحـْمـدًا ِبـه َيـْتُلو عِن الَقـْلب الَعـمـى ✻✻✻  َيالَحـْمـُد هلل َعَلى َمـا َأْنـَعمـَا

 
 ما أخبر, )أول ما  )َيالَحـْمـُد هلل َعَلى َمـا َأْنـَعمـَا(:يهو أول ما نرممح بالحمد, يحمد, يعن  حقق

 نرممح المقاال( ذاا نخبار, يالحمد يعن  منرياًا لما قال, ذاا ذو الحمد الرعل .  
الحمد هلل, ليش؟ على ما أنعما, أنعم علينا نعمًا وايرة ينحمده على الك, وذو اقمبا  من سورة  

الق, الرب الرازق, نان الرامحة, الحمد هلل ليش؟ رب العالمين, الرب المرب , الرب المنعم, الرب الخ
لربوبيمه نحمده, من ال يحمد هللا ال يحمد النا ؛ يهنا ي  الرامحة نثبات الحمد هلل مع موتب الك 

اا أطلق اللرظ النكرة  الحمد, وذنا كالك الحمد هلل على نعمه, على ما أنعما؛ وذنا " أنعما " أطلقها, وا 
ن معدوا و  أو الرعل يران للعموم, ولاا ي  قوله سبحانه:  لرن يقول البالغيون واألصوليون  نعمةا 

                                                 
(1)

وهذا ال ينبغي التزيد فيه, لو أن املؤلف أراد على املذاهب  كلمة " على املذاهب األربعة " هذه زايدة من الطابعة, وسيسمع من املؤلف بنفسه التزامه مبذهب واحد, – 
شو الذهن لغ ر املبتدئ , األربعة وال اخلمسة وال الستة استطاع, جاب الشيعة وجاب ابن حزم وجاب كذا استطاع لذلك, ولكنه حيث أنه يقدم للمبتدئ  فال ينبغي أن حن

نا على أبواب التقديرات سيأيت املشكل والغرق واهلدم واحلمل, احلمل فيه مخس تقديرات ومخس جامعات وجامعة  وأذكر حينما درسناها هنا يف هذا املسجد املبارك وجئ
نه حىب زيد الفرضي وال سيما وقد كربى,...فهذه التفريعات وهذه اخلالفات ما نطرأ هلا, نطرأ لصلب املوضوع فقط ... أما على املذاهب األربعة ما قاهلا املؤلف وسيأيت: أ

 اه الشافعي.حن



النكرة ناا أضيرت نلى معرية كانت عامة, " نعمة " مرردة نكرة أضيرت نلى لرظ التاللة أصبحت 
, لو كانت واحدة أو عشرة أو ماضة أو ألف ال محصوذاشاملة لرل اإلنعام, ولاا تا  بعدذا 

 ميع ننعام هللا على خلقه.أحصيناذا, ولرن النكرة أضيرت نلى علم عمت ت
َحـْمـدًا ِبـه َيـْتُلو عِن الَقـْلب الَعـمـى(: ذاا يا نخوان موتيه لطالب العلم, أن القلب يصدأ, القلب قال: )• 

تال  ذاا الران, وتال  ذاا العمى  كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون  يأميه ما يرين عليه: 
اعمراف بالنعم, وشكرا للمنعم, يبهاا ينتل  عن القلب عماه, وعمى بحمد هللا سبحانه, ألن بالحمد 

 القلب يتعله ال يبصر, ال يدرك علم,
ننها ال معمى األبصار ولرن معمى  نان القلب األعمى ال يمعلم, ألن النور الحقيق  نور البصيرة: 

كالروز متّخيا ال يعرف  يإاا عم  القلب ال يدرك شيضًا, كما ي  الحديث ينكت نكمة نكمة حمى القلوب
معرويا وال ينكر منكرا؛ نان حمدًا, نحمد هللا حمدًا بالرًا ممواصاًل يتلو عن القلب عماه, وعمى القلب 
ننما يأم  بالمعاص , وبأرل الحرام, يإاا حمد هللا على نعمه الزم على الطاعة وانتلى عمى القلب 

 عنه.
 

ــالَ  ــــاَلُة َبعـُْد والسَّ  َعلى َنـبـ ٍّّ ِديـــُنُه اإِلْســاَلم ✻✻✻ مُثمَّ الصَّ
 

  بعدما حمد هللا سبحانه, وذو المسمحق للحمد ال سواه, وأدى حق هللا سبحانه, تا  نلى صاحب
ألنه ذو الاي تا نا بكل الخير عن رب  الرضل الثان  على المسلم بعد هللا, من ذو؟ محمد 

: للوالدينهللا؛ قد متد ي  بع  المواطن الحق الثان   العالمين, يأصبح الحق الثان  على العّد رسول
وقضى ربك أن ال معبدوا نال نياه وبالوالدين نحسانا ,اإلحسان, نحسان بّرذم 

لرن من الناحية الدينية اإلنعام أول ننعام بالمولى سبحانه, بإيتادك من العدم, وبموييقك وذدايمك نلى 
ألنه على يديه تا ك الخير, وقال لك: " ما  بعد ذاا الرسولاإلسالم, والعمل الصالح وبقبوله منك؛ 

 مركت خيرا يقربكم نلى هللا نال أميمرم به وبينمه لرم ودللمرم عليه, وال شرا يباعدكم الخ..
نان نعمة الرسالة على المسلم أعظم من نعمة األبوين, ألن اإلنسان ناا ولد من أبوين كايرين مآله 

وف, ولرن ناا وتد من أبوين مسلمين وويقه هللا نلى اإلسالم؛ الاين كانوا مع والديه نلى مصير معر 
ي  التاذلية وأنعم هللا على من أحبهم باإلسالم, ميالد اإلنسان من حيث ذو ال يشعر, ناا لم يقل الك 

لى التنة, يقول الراير يا ليمن  كنت مرابا, وتوده كعدمه, عدمه كان أولى؛ ينعمة  نلى اإلسالم وا 
 سالم, ونعمة الرسالة على األمة أعظم من نعمة مولدك من أبويك, ألنها الحياة الحقيقية:اإل



 اسمتيبوا هلل وللرسول ناا دعارم لما يحييكم  :ذاه ذ  الحياة الحقيقية   نن الدار اآلخرة له
ليه؛ على كل مسلم أعظم من حق أبويه ع  ومن ذنا كان حق رسول هللا  الحيوان لو كانوا يعلمون 

وأعقب الحمد هلل بالصالة على رسول هللا, ألنه الثان  بعد هللا, أو األول  -رحمه هللا-يتا  المؤلف
ي  الخليقة له حق على اإلنسان, ألنك ما عريت هللا نال عن طريقه, وما سلمت من الشرك نال عن 

التنة نال عن طريقه؛ طريقه, وال شعرت بعزة الوتود والريان نال عن طريقه, وال مرون لك طريق نلى 
ذو أول من يطرق باب التنة ومرمح له؛ نان من ذاا يمعّين على كل ننسان أواًل يبدأ بحمد هللا ثم 

 .برسول هللا
يا أيها الاين آمنوا صلوا  بنص القرآن:  ثم الصالة بعد والسالم(: وتمع الصالة والمسليم للنب •)

 عليه؛ ثم الصالة بعد أي بعد الحمد هلل, والسالم معها. اللهم صل  وسلم وبارك عليه وسلموا مسليما
منهم من  )على نب ٍّّ دينه اإلسالم(: على نب , ياألنبيا  كثير, الرسول قال ثالثماضة أو أربعماضة:

نب  من األنبيا  دينه اإلسالم, من الاي دينه اإلسالم؟  قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك
 اصطرى لرم الدين يال ممومن نال وأنمم مسلمون  نن هللا الم, قال معالى: تميع األنبيا  دينهم اإلس

ياإلسالم دين التميع, بمعنى االسمسالم, ولرن ي  العرف والمخصيص ذناك اليهودية, ذناك 
 النصرانية, ذناك اإلسالم, ولوتود ذاا اإلتمال ولريع ذاا االحممال, سماه باسمه.

 
ــد      َوآِلـِه ِمْن َبـْعـِدِه َوَصـْحـِبـهِ  ✻✻✻ ْسـِل َربـِّـهِ َخـــاَمم رُ  )*(ُمَحمَّ

 
  والسالم على اآلل ذاا من السنة, وينبر  المرض  على , نب  ذو آخر األنبيا  وذو محمد 

الصحابة كلهم تميعًا, وخصوص آل البيت, وال نريد أن نعرج على من يخصص أومن يمنع أو من 
 أن يصل  على آله معه... صلى على النب  يطعن ذاا لي  متاله, على كل مسلم

 
 
 
 
 
 

                                                 
(*)

هو" نيب دينه اإلسالم هو عندك حممٌد أو حممٍد ؟ ميكن ابلكسر بدال من نيٍب دينُه اإلسالم, ممكن أن تكون ابلرفع استئناس هو حممٌد, خرب ملبتدأ حمذوف تقديره " – 
 حممدٌ 



 
ْيـَنـا ِمَن اإِلَبــاَنهْ  ✻✻✻ َوَنـْســَأُل هللا َلنـَا اإِلَعـــاَنــهْ   ِيـيَمـا َمـَوخَّ

 
  بعدما بّين حق هللا بالحمد, واالعمراف بالنعم, وصلى على النب  دينه اإلسالم؛ رتع لنرسه نسأل

ياك نسمعيننياك ن هللا لنا اإلعانة,  وأول ما يمعّين على طالب العلم أن يتعل نصب عينيه  عبد وا 
هللا ي  طلب العلم, لو أنك حاولت نقل التبل صخرة صخرة ولم يخطر ي  اذنك  طلب اإلعانة من

االسمعانة باهلل أنت سممش  وما ديعت الش   نال بقدرة هللا, لرن ي  طلب العلم ال مرمح كمابا ولو من 
مريد منرعة ي  العلم نال وبين عينيك االسمعانة باهلل, ألن نقل التبل مأم  المعماد مرسر أبسط الرمب 

ومتيب على يد مسيح  أو كاير, لرن العلم نور من عند هللا يضل من هللا لي  بقومك وال بقدرمك, 
 .امقوا هللا ويعلمكم هللا العقل توذرة, والعلم نور, وال يملك الك نال هللا: 

يبّين لنا ولرل طالب علم, أول ما يرمح الرماب, أول خطوة عند بسم هللا أن  -رحمه هللا–لف نان المؤ 
 يسمحضر وياّكر وينصب بين عينيه االسمعانة باهلل على طلب العلم.

ْيـَنـا ِمَن اإِلَبــاَنْه(: مقول موخى, قصد, رغب, أعاد, كلها بمعنى واحد, لرن موخينا ييها •) يـيَمـا َمـَوخَّ
ف, ييها رقة, كأنه يقول: ما أنا بالعالم الربير الاي يقدم لرم, ال, وهللا أنا أموخى, يعن  ش   ملط

بلطف وبمواضع, وبخضو  هلل, وعدم نظهار العظمة, وعدم نظهار المعلمية؛ وهللا أنا أموخى أن أرمله 
 لك, أموخى أن أعطيك, يعن  أمرتى.

 ح.)اإلبانة(: اإليضاح, بان الش   ناا ظهر وامض
 

 ِنْا كـاَن َااَك ِمـْن َأَذـمِّ الَرـَر ِ  ✻✻✻ َعـْن َمـْاَذـِب اإِلَمـاِم َزْيـِد الَرـْرِض 
 

 •  عن ماذب اإلمام زيد الررض (:عن ماذب اإلمام زيد الررض  أو على مااذب األضمة األربعة؟(
 نان الاي كمبها يصححها من نر  المؤلف.

قد خّصص بع   قال )الررض (: نشارة نلى أن الرسول )عن ماذب زيد(: اإلمام زيد بن ثابت,
أصحابه ببع  العلوم, وذاا يشعر بوتود المخصص العلم  من قديم, أما زيد يسيأم  قول المؤلف 

» وقال ي  حق معاا بن تبل: « أيرضكم زيد»قال ي  حق زيد: )أيرضكم زيد وناذيك به(؛ الرسول
 وقال البن عبا : « أمير ذاه األمة »   عبيدة: وقال ي  حق أب« أعريرم بالحالل والحرام 

أخبر  يعن  نان ذاه مخصصات علمية, يإاا كان الرسول« اللهم يقهه ي  الدين وعلمه المأويل» 
وذ  أيعل مرضيل, أعريرم بالرراض  مثل أعريرم بالحالل والحرام, يبقى األولى أن « أيرضكم» وقال: 



ل كانت ذناك مااذب؟ ال, المراد ذنا الماذب اللروي, أي ما نمبع ماذب زيد أو ماذب عبيد؟زيد؛ وذ
اذب نليه زيد, يعن  ييما يقع الخالف ييه, يأنا أمرك الخالف وال أناقشه, وآخا ما اذب نليه زيد, 
يعن  ما اخماره زيد ي  المساضل الخاليية ي  الرراض  أنا آخا بكالمه وأاذب ماذبه وال أمعر  

 للخالييات.
َااَك ِمـْن َأَذـمِّ الَرـَرِ (: نا كان ااك نيش؟ نبانة عن ماذب زيد من أذم الرر  عند  )ِنْا كـانَ • 

 المؤلف.
 

 يـيِه َوَأْوَلى َمـاَلُه الَعـْبُد ُدِعـ  ✻✻✻ ِعـْلمـًا ِبـَأنَّ الِعـْلـَم َخـْيُر َمـا ُسـِع 
 

 • ؤلف ي  اإلشارة نلى يضل العلم, )ِعـْلمـًا ِبـَأنَّ الِعـْلـَم )ِعـْلمـًا ِبـَأنَّ الِعـْلـَم َخـْيُر َمـا ُسـِع (: بدأ الم
؛ يضل العلم ومشريره, والعلوم ممراوت, ومنزلة علم يـيِه َوَأْوَلى َمـاَلُه الَعـْبُد ُدِعـ ( َخـْيُر َمـا ُسـِع ***

 الرراض 
 (1)من بقية العلوم ذاا ش   تليل

 
 يـيِه َوَأْوَلى َمـاَلُه الَعـْبُد ُدِعـ  ✻✻✻ ُسـِع  ِعـْلمـًا ِبـَأنَّ الِعـْلـَم َخـْيُر َمـا

 
   بسم هللا, الحمد هلل, والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا, صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه

 ومن وااله, وبعد: 
ي  مقدمة ذاه األرتوزة اللطيرة المسماة  -رحمه هللا–مقّدم لنا بع  البيان عن ما قدم لنا المؤلف  

ثم  بممن " الرحبية " ي  علم الرراض ؛ من حمد هللا وشكره عل نعمه, والصالة على سيدنا رسول هللا
أمى نلى الحث على طلب العلم وأن هللا يدعو, وما اسمعان هللا عليه مما موخاه من اإلبانة والرشف 

ْلمـًا ِبـَأنَّ الِعـْلـَم َخـْيُر والبيان عن علم الرراض  وأذميمه, تا  ببيان يضل العلم بصرة عامة واعلم,) ِعـ
ليه العبد دع , الممأمل ي  يضل العلم بصرة عامة, يتد أن أعظم نعمة  َمـا ُسـِع ( نليه أو ييه, وا 

باإلنسان ذ  العلم؛ وكل ما ماكره من نعم الدنيا, عطاضها, يإنه دون منزلة العلم,  اخمصها هللا 
اا أخانا  نتد المولى سبحانه لما أراد أن يوتد  -قال مسلسل ماريخ كما ي–وبالعلم يحصل كل خير, وا 

أن  خالق بشرا من طين يإاا سويمه ونرخت  ذاا العالم وذاا اإلنسان ي  شخصية أب  البشر آدم: 
نن  تاعل ي  األر  خليرة   والتانب الثان :  ييه من روح  يقعوا له ساتدين يستد المالضكة

                                                 
(1)

 .دقدمة ددا إن شاء هللا واب هل التوفي,, وللى هللا وسل  وابرك على نبينا حممولنكمل هذه املقدمة األسبوع املقبل إن شاء هللا...ولكن الرتباط املقدمة نكمل امل – 



ويسرك الدما  ونحن نسبح بحمدك ونقد  لك قال نن  أعلم ما ال  قالوا أمتعل ييها من يرسد ييها
لما مسا لت المالضكة عن نيتاد خليرة ي  األر  وكانت قد شاذدت من سكن األر  قبله,  معلمون 

يقملون ويسركون الدما , يمسا لوا؟ متعل ييها من يأم  بكاا وكاا ؟ مبرى منه نيش المسبيح 
وسلب عنهم  ما ال معلمون رد األمر ي  الك للعلم؛  نن  أعلم  ل: والمحميد؟ نحن نسبح ونحمد, قا

علم ما يعلمه سبحانه؛ خلق اإلنسان وذم يشاذدون من صلصال, حمأ مسنون, يخار, ثم نرخ ييه 
من روحه كان بشرا سويًا؛ بما يظهر يضل آدم, ذاا الصلصال الاي نرخ ييه من روحه, بما يظهر 

وعّلم آدم األسما  حمدون وال يرمرون عن عبادمه, بمااا بّين يضله؟  يضله على الاين يسبحون وي
  سبحانك ال علم لنا نال ما علممنا ننك أنت العليم الحكيم  كلها ثم عرضها على المالضكة أنبضون  

  قلنا يا آدم أنبضهم بأسماضهم يلما أنبأذم بأسماضهم قال ألم أقل لرم نن  أعلم غيب السموات واألر 
يالخّصيصة الم  خّص هللا بها آدم وبّين يضله ي  الك الموقف, وما اسموتب أن مستد نليه المالضكة 
مرريمًا ال عبادًة, ننما ذو العلم؛ لو نزلنا مع الماريخ وتضنا نلى ما تا نا به القرآن الرريم, وأشرنا نليه 

حينما ايمقد الهدذد,  -والسالمعليه وعلى نبينا الصالة -سابقًا ي  عر  الحديث, نب  هللا سليمان 
مااا يعل؟ أصدر عليه حكمًا غيابيًا بالمعايب أو بالابح, نال ناا تا  بسلطان مبين, مااا كان من 
وال  الهدذد؟ لم يبال بالحكم الرياب  وتا  يمطاول على نب  هللا وقال أحطت, اإلحاطة ما ذ  بسيطة:

اإلحاطة بما لم يحط به نب  هللا سليمان ...ارمشف وال معن    يحيطون بش   من علمه نال بما شا 
يالعلم  وتضمك من سبأ بنبأ يقينصدية مملرة بلقي .., يمطاول بهاا العلم الصدي  على نب  هللا, 

يكّرم  نتى الهدذد من القمل والابح أو المعايب, والهدذد أوقف نب  هللا سليمان ليمثبت؛ ونتد المولى
يبدأ باهلل ثم  شهد هللا أنه ال نله نال ذو والمالضكة وأولو العلمهم بشهادمه:أذل العلم باقمران شهادم

ال يسموي العالم والتاذل؛ نان شرف العلم ال يمكن أن  يثن  بالمالضكة ويثلث بأول  العلم, ثم يبين 
 قال ابعث لنا ملرًا نقامل ي  سبيل هللا على بن  نسراضيل اسمتابة: يوازيه أي شرف, ولما كمب هللا

ذل عسيمم نن كمب عليكم القمال أال مقاملوا قالوا وما لنا أن ال نقامل ي  سبيل هللا...نن هللا قد بعث 
أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولو يؤت سعة من   ثم اعمرضوا: لرم طالوت ملرا

ل زاضل وعارية مسمرتعة( كان ألن المقيا  البشري للرتال تمع المال وكثرة المال)المال ظ المال
العلم والتسم ذما مقومات القيادة,  نن هللا اصطراه عليكم وزاده بسطة ي  العلم والتسم  التواب:

ألن القاضد التاذل ما يصلح, البد للقاضد أن يكون عالمًا حكيمًا, عالمًا بخطط الحرب, مسبقا عالمًا 



ومرميكها ي  القمال حمى يقابل يررة بركرة وقوة بقوة عدوه وتنسيامها وأصنايها وعن مدريبامها 
 ؛نان زاده بسطة ي  العلم يخطط, والتسم القوي ينرا.)*(بقوة

نان يالعلم ذو أسا  الملك, العلم أسا  االنمصار والقوة, وذكاا اإلنسان, العلم ذو السعادة ي  
سهل هللا له به طريقا  من سلك طريقا يلمم  به علم» الدنيا واآلخرة, وذناك حديث ي  تانب آخر:

نان يضل العلم بصرة عامة ال يسمطيع اإلنسان أن يحصيه ولرن من باب المنبيه يقط, «..نلى التنة 
 ألن العلم خير ما سع  ييه, مسعى ي  طلب العلم ذو خير لك.

وال وأولى ماله العبد دع (: أولى ما مدعو ننسانًا نليه, ال وليمة وال وظيرة وال ذدية وال رضاسة •)
ش   مدعو ننسانًا نليه, خير ما مدعوه لطلب العلم, ألن كل ما يمكن أن يخطر ببالك زاضل, أما العلم 

: ناا تضنا ي  صدر ذاه (1)يباق, العلم معك, والعلم يبقى بعدك يعمل ويسمثمر لحسابك ومثال بسيط
ويقول:  -رحمه هللا-مالكاألمة الرريمة وي  العهد العباس  نتد أبا تعرر المنصور الخليرة يأم  نلى 

و األمرا  علما (, أما أنا يقد   يا مالك لم يبق ي  النا  أعلم من  وال منك )ذكاا كان الخلرا
شرلمن  الخالية, أما أنت يوطئ للنا  كمابا يسيرون عليه ومتنب شداضد ابن عمر ورخص ابن 

د ي  موطأ مالك ال نيراط وال عبا )قاعدة منهتية(؛ قال مالك: يعلمن  يومضا المأليف, ولاا ال مت
مرريط, قام مالك بكمابة الموطأ, اذب أبو تعرر المنصور نلى حال سبيله؛ تا  ذارون الرشيد خليرة 

بعده, يأم  من العراق نلى المدينة وينزل ي  بيت اإلمارة ييطلب مالك, ليأم  بموطضه ليقرأه عليه 
ياة والرتال ي  السابق( يينظر نليه مالك ويقول: وعلى األمين والمأمون ابن  ذارون الرشيد)انظر الح

يا أمير المؤمنين نن العلم يؤمى نليه وال يأم ..؛ يتا  ذارون وقف على باب مالك واسمأان, يأخبرت 
التارية مالك بأن ذارون أمير المؤمنين على باب البيت, اذب واغمسل وارمدى خير ثيابه ومطيب, 

ما ذاا يا مالك؟ طلبناك ياممنعت علينا,  -طبعًا غضبان-, دخل كل ذاا وذارون على الباب, أان له
تضناك حبسمنا على بابك؛ قال: أيدمك أن العلم يؤمى نليه وال يأم , أما أن  حبسمك على الباب 

يصحيح, ألن  حينما أخبرت أنك مأم  ولم أرن أعلم ي  أي وقت, علمت أنك ال مأم  لمالك, ال لمال 
للعلم, يأردت أن أرون على أحسن ذيضة وأنا أدارسك العلم )شرت كيف آداب وال لتاه وال لش   نال 

طالب العلم يكون نظيف, أنيق, كما قال عمر نحب لطالب العلم الثياب البي  أي األنيقة النظيرة( 
تل  ذارون, نن ذاا العلم سرًا ال ينرع, قال ي  مستد رسول هللا على مأل التميع.. , تا  مالك 

   متلسه العادي, وبدأ حديثه ي  المتل , بملطف وتل  ي

                                                 
(*)

وما من جيش يف  ومن أه  ما يكون اآلن يف العامل عل  اإلحصائيات )ك  عدد جنود العدو, ك  آلياته البد أن تعرف, ألبحت اآلن معاهد عاملية لإلحصائيات, - 
 املعهد وما من لفقة تعقد بني دولة وأخرى يف سالح إال وعنده  لورهتا(. العامل إال وإحصائياته موجودة يف ذلك

(1)
 دائماً أان متأثر به كث ر اي إخوان فال تلوموين إذا كنت أورده يف كل مناسبة. – 



اكر أنه يحب المواضع, يأيطن ذارون كيف يكون من المواضع أن الشيخ قاعد على  أن الرسول
-األر  وذو قاعد على الررس , ييؤخر الررس  يتل  كما يتل  عامة الطالب؛ نقول يا نخوان 

خالية أب  تعرر !وأين سيطرة ذارون والعلم خير ماله العبد دع , أين  -وذو محل الشاذد عندنا
الرشيد الاي يخاطب السحابة ييقول شرق  أو غرب  حيثما أمطرت, يإن خراتك سيأمين !, يعن  
أصبح سلطانه على وته األر , أين ذو اآلن؟! لقد ممزق الك الملك, وممزقت الدولة العباسية, 

 وهللا, ماج على رؤو  أذله, اخيرة وممزقت نلى دويالت؛ أما "موطأ" مالك وأما علم مالك ضا ؟ ال
عند من ااخره, نور وعلم ومعرية عند كل من اقمناه أو طالعه أو درسه سنة رسول اله ويقه السلف؛ 
ولهاا يا نخوان داضمًا يرلب علّ  ذاا المثال ي  بيان يضل العلم, والمقارنة بين العلم وبين الملك؛ ملك 

ونحن نن شا  هللا ندعو لهم –ييه الاي يدعو لهم ويدعو عليهم الدولة العباسية انمهى بخيره وبشره, 
ولرن مالك ذل انقطع عمله « ناا مات ابن آدم انقطع عمله » ولرن موطأ مالك كم قضى؟  -تميعا

أو موتود علمه ننمرع به؟ ال زال القلم يتري يستل لمالك من الحسنات بقدر ما انمرع المسلمون 
األر  ومراربها؛ نان مصداق ما يقول المؤلف: ِعـْلمـًا ِبـَأنَّ الِعـْلـَم  بعلمه, الموطأ اآلن ي  مشارق 

 يـيِه َوَأْوَلى َمـاَلُه الَعـْبُد ُدِعـ , وهللا أعـلم. ✻✻✻َخـْيُر َمـا ُسـِع  
 َقـْد َشـاَ  ِييه ِعْنـَد ُكلِّ الُعَلـَمـا ✻✻✻ َوَأنَّ َذـاَا الِعـْلَم َمـْخـُصوص  ِبـَما

 
 م, نشارة نلى علم الرراض , خّص ذاا العلم بما شا  عند العامة والخاصة.ذاا العل 
 

ُل ِعــْلـمٍّ ُيْرــقـدُ   ي  اأَلْر  َحـمَّى اَل َيـــكاُد ُيــوَتدُ  ✻✻✻ بـَأنَّـُه َأوَّ
 

  ونحن ي  بوادر الك؛ كم حلقة ي  المستد النبوي لمدري  الرراض  من سنة, من سنمين, من
؟ ما وتدنا, قد يكون بع  األيراد مع بع  األيراد, وأمور يردية, لرن ال ما خمسة, من عشرة يين

أن يقسم مركة, معّدوذم على األصابع؛  عيكر  ذاا, كم من واحد ي  المدينة المنورة دار العلم يسمطي
يكاد يسير »ذاا العلم علم الرراض  خّص بما شا  عند العلما , بل حمى والعوام, تا  ييه الحديث 

وذاا يمكن ال أسمبعد, يسير من بريدة نلى المدينة, « ل اليوم واليومين ال يتد من يقسم له مركمهالرت
ما بين بريدة والمدينة ذل ييه واحد يقسم المركة؟ يضطر أن يأم  من قرية من بادية نلى حاضرة أو 

لصالة, ي  نلى مدينة حمى يتد من يقسم, لرن ي  بلده ولو على صخرة يمكن يتد من يرميه بصحة ا
الطهارة, ي  الزكاة, ي  الصيام, ربما يتد من يرميه ي  الك, لرن ي  الرراض , ذاا ذو الاي محل 

 الحرص على معليمه ومعّلمه.



 
 بِمـَـا َحــَبـاُه َخاَمـُم الرَِّسـاَلـهْ  ✻✻✻َوَأنَّ َزْيــــدًا ُخصَّ اَل َمـَحـاَلـْه 

 
 ررض , نا كان ااك من أذم الرر , ليش أخات ماذب يقول أنا قلت أنمح  ما اذب نليه زيد ال

زيد؟ أتاب يبين, بما حباه صاحب الرسالة, حباه بمعناه أعطاه ذبة, منحه صاحب الرسالة صلوات 
هللا وسالمه عليه, نيش الاي حباه نياه؟ أيرضكم زيد, ذاه شهادة كبرى,)ال ماتسمير وال دكموراه(؛ 

هم, أيرضكم يعن  أعريرم بالرراض ؛ من العتيب يا نخوان أنه لزيد بأنه أعري شهادة من رسول هللا
ي  المدينة ي  القرن الثان  عشر ربما كان أير  ننسان ي  العالم ي  المدينة, صاحب " العاب 

الراض ", شارح منظومة الرراض , يالن الررض  وذاتروا نلى المدينة, ويعرف بيمه ي  المدينة ببيت 
األحباب أو اإلخوان أو كاا ي  نسب أذل المدينة, وياكر بيت الررض  الررض , ياكره صاحب محرة 

أن يالن ابن نبراذيم ابن كاا, وكان أعلم النا  بالرراض  ي  زمانه, ومأميه األسضلة من أيريقيا 
 يسألونه عن غوام  ي  الرراض , والاي يقرأ

ية وممّكن ذاا العالم التليل ي  " العاب الراض  " يعاًل )وذو متلد كبير ي  تزضين ( يعرف قدرة ومعر 
علم الرراض , وموسعه ي  باب الحساب حمى اسمخدم التبر ي  قسمة الرراض  والمناسخات وغيرذا؛ 
نان الرراض  مممكنة ي  المدينة من زمان, واآلن ييه بع  األشخاص والحمد هلل يقسمون الرراري  

 .والمركات, لرن قلة والمطلوب أن يكونوا كثرة نن شا  هللا
 

 َزْيـد  َوَنـاِذيَك ِبـَهـا )*(َأْيـَرَضُكمْ  ✻✻✻ ِمـْن َقـْوِلـِه ِي  َيـْضِلـِه ُمـَنبّـِها
 

  حباه صاحب الرسالة من قوله ي  يضله منّبها على يضله؛ المممبع لعلم الرراض  عند الصحابة
ى وله الطاعة تا ت عنه نوادر على المنبر, كان يخطب: " الحمد هلل الاي له الرتع يتد عل 

والسمع, سأل ساضل ي  الرراض , قال موي  وصار ثمنها مسعى, يعن  وذو ي  الخطبة ما قطع وتا  
 بالتواب ي  الرقرة على الستع, يعن  عالت صحت من ثمانية وصحت من 

 
مسعة, محماج نلى ورقة ومأم  بأصل المسألة ومقسم ومتد ناقص وبعدين معيلها, يعن  محماج 

 ثنا  الخطبة يتيبها ي لعملية, ي  أ

                                                 
(*)

ل هللا تعرفون الفرائض, ولكن زيد زاد عنك  ما يف نصب هنا, " أفرُضك  زيٌد " يعين أعلمك  ابلفرائض, كلمة " أفرضك  " يعين كلك  اي ألحاب رسو  "أفَرضك " – 
 ألن أفعل التفضيل تدل على املشاركة يف لفة, وزاد املفّضل على اآلخرين.



 تملة, ومع الك أيرضكم زيد وناذيك بها.
 

ـَباِ  المَّــاِبـِع  اِيِع  ✻✻✻ َيـَكـاَن َأْوَلى ِبـامِّ  اَل ِسـيَمـا َوَقـْد َنـَحاُه الشَّ
 

   لما أخبر عنه رسول هللا بأنه أير  الصحابة, كان أولى بامبا  المابع , المابع ذنا لي  المابع
 الاي يأم  بعد االصطالح  

الصحابة, ألن طبقات النا  الصحابة, يالمابعون يمابع المابعين يمابعوذم ثم األتيال؛ وكان أولى 
بامبا  المابع , الرر  بالك الممَّبع, يالاي يأخا اآلن يهو ممبع لماذب زيد؛ وبعضهم يقول: امبا  

ه, لرن نحن نوسع النطاق أوسع, المابع  أي أن زيدا ي  طبقة الصحابة, والمابعون بعدذم أخاوا ب
 أولى بامبا  المابع , كل من أخا برأي زيد يهو مابع له.

)ال سيما وقد نحاه الشايع (: ذاه الماذبية!؛ أولى  بامبا  المابع  لما حباه رسول هللا وال سيما, 
, مرتح وزيادة على الك أيضا وأن الشايع  أخا برأيه, والمؤلف شايع , ييكون اتممع عنده مرتحان

 ما حباه به صاحب الرسالة, وما اخماره نمامه الشايع , ألنه أولى به.
 

ْلـَرـازِ  ✻✻✻ َيـَهـاَك ِيـيه الَقـْوَل َعـْن ِنيَتـازِ   ُمــبّرَأ َعـْن َوْصـَمـةٍّ اأَل
 

  ,يهاك ييه(: ذاك بمعنى خا, القول بإيتاز, اإليتاز كما يقولون قسم من أقسام األساليب(
بالغ  أو األسلوب العرب : مساواة, نيتاز, نطناب, بمعنى: المساواة أن يكون اللرظ بقدر واألسلوب ال

المعنى لي  ييه زيادة مشويق, زيادة مبالرات, واإليتاز أن يكون اللرظ أقل من المعنى, المعنى 
ن كا الربير نتمله ي  لرظ صرير؛ وكل أحاديث رسول هللا ن ي  أغلبها من اإليتاز, توامع الرلم, وا 

بع  المواطن اإليصاح واإلطناب للمرخيم, يمثال: كنا نمرلم عن زيد ينقول زيد يرض , زيد يرض  
قد حباه رسول هللا بالشهادة له  مساواة, ألن مبمدأ وخبر ممساويان؛ ناا تضت وقلت: نن زيد بن ثابت

مقدمة عريضة؛ بأنه أيرضهم, يهو أير  الصحابة, ذاا مساواة أو نطناب؟ نطناب, خطبة طويلة و 
لما يأم  للساضل ويمرلم يقول: وهللا الرراض  وكاا, يقول: ال, زيد, زيد ذاه نيش؟ مبمدأ أو خبر, 
نيتاز, يعن  عليك بزيد, امبع زيد, ييدل على المعنى مع حاف يرهم من السياق؛ نان األسلوب: 

ن الالزم وعقل السامع ال مساواة, نطناب, نيتاز, لرن اإليتاز أحيانا يكون مخل, ألنه يوتد أرثر م
 يسموعبه, كما أن اإلطناب يكون أرثر من الالزم, ألنه ممكن مرون ييه زيادات مبعد عن الموضو ..



نان األساليب ثالثة؛ واإلطناب ي  محله بالغة, واإليتاز ي  محله بالغة؛ يعبرون مثال: أنت تال  
ل, وسيارة آمية: أيها الماش  ي  مكان, وشخص قادم اآلن ي  الوقت الحاضر وشخص ماش  غاي

بمأن  احار السيارة مأميك من خلرك..,لرن حينما مقول السيارة السيارة, ذاا ذو نيتاز؛ لو أطنبت ذنا 
 كنت عي  غير مطابق,...

كان ينبهنا ي  مسألة ي  سورة الرامحة, يقول: انظروا المولى علمنا كيف  -رحمه هللا-والشيخ األمين
الحمد   ال نراتضهم بالحاتة, ألن هللا سبحانه ي  سورة الرامحة يبمدأ القاضل: نخاطب الملوك والرؤسا

ياك نسمعين. بعد كل ذاا المزلف,  هلل رب العالمين. الرحمن الرحيم.مالك يوم الدين.نياك نعبد وا 
نياك نعبد, نياك -بعد ذاا كله اعطن , بعد االعمراف  اذدنا الصراط المسمقيم المقرب, اإلنابة:

ال نسمعين بريرك, أعطينا...نان اإلطناب ي  مكانه بالغة, واإليتاز ي  مكانه بالغة,  -سمعينن
والمساواة ي  مكانها بالغة؛ ولهاا متدون ممون الرقه أرثرذا مساواة, وبعضهم يقول يوتد نيتاز كما 

يتاز أرثر من الالزم, ال يعرف كالمه نال من عرف اصط الحه؛ كان يقولون ي  ممن "خليل" ألراز وا 
الشيخ األمين يقول: " مرسير التاللين " أبلغ المراسير وأوسعها على اخمصاره لمن عرف أسلوبه, 

ما نعرف أسلوبه؛ يقول: السيوط  ناا عّبر بالتملة الرعلية له داللة,  -الحاضرين–وأعمقد أن كلنا 
داللة, ييقول معبيره دقيق بالتملة الرعلية الماضوية, المضارعية له داللة, ي  التملة االسمية له 

 تدًا على نيتازه يعط  المعنى الرثير لمن عرف اصطالحه؛ ولهاا ننبه على قرا ة المقدمات.
ْلـَرـاِز(: ذاك خا قواًل موتز, لي  مطنب, ولرن مع نيتازه لي  ألراز, ألن  )ُمــبّرَأ َعـْن َوْصـَمـةٍّ اأَل

ار مثل اللرز؛ واإِللراز ذو أن مأم  بالرالم له وتوه, األلراز من اإليتاز, ياإليتاز ناا زاد عن حده ص
ومخرى الحقيقة أو المراد؛ واأَللراز بالرمح تمع لرز, والرقها  لهم ألراز كثيرة ي  الرقه, مثال: ما ذو 

الوضو  الاي ال يبطله نال التما ؟! لو قلنا ما ذ  نواق  الوضو  سيحددذا كل ننسان ألنها 
من ذاا لرز, ينبه ويحرك الملرة عند طالب العلم, اآلن ذاا السؤال لرز  معروية, لرن يأمون بش  

 أو ال؟ نان اأَللراز تمع لرز, واإِللراز ذو نيراد الرالم مشبعًا باأللراز.
أنا يهمن  ي  ذاا يا نخوان, ألراز الرقها  أنا ما أممبع ذاا ألنها مشرلة, لرنها بكثرة ي  أبواب الرقه, 

الرقها , نيقاظ الطالب ليشحا اذنه ويمسا ل ما ذ  التزضيات الم  منطبق على والرر  من ذاا عند 
ذاا؛ عند األحناف يقولون نهق الحمار يبطلت صالمه!, ذاا لرز عندذم, ننسان طلب الما  ولم يتده 
يميمم, وذو ي  الصالة سمع الحمار ينهق, ذاا كان راح يتيب الما , واحد أخا تمار وراح يتيب 

اا الما  من ا لبضر, ولما مقرب منه سمع نهيقه وعرف صومه, نان تا  الما , وذو يصل  ي  البيت وا 
 حضر الما  بطل الميمم.



يعن  أقص على سبيل الممثيل للررق بين اأَللراز واإِللراز, وال ينبر  إلنسان يكمب أن يلرز ي  كمابمه 
َ  ذاا ش   آخر.  نال ناا أراد أن يعمِّ

 انمهينا من المقدمة.وبهاا يا نخوة نكون قد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسـبـاب المـيراث



  بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على المبعوث رحمة
 للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاذرين, وبعد:

 " باب أسباب الميراث(:-معالى رحمه هللا-قال صاحب منظومة " الرحبية( : 
 

 ُكـلٌّ ُيـِرـيُد َربـُه الـِوَراَثــهْ  ✻✻✻ َأْسـَبـاُب ِمــيراِث الـَوَرى َثـاَلَثـــهْ     
 َمـا َبـْعَدُذنَّ للَمـَواِريِث َسَبـْب   ✻✻✻  َوْذـَ  ِنـــَكـاح  َوَواَل   َوَنــَســبْ    

 
 ى سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم عل

 وااله وبعد:
ي  مقدممه أن بّين لنا الحرص والحث على علم الرراض , وأنه أول  -رحمه هللا–مقدم لنا عن المؤلف 

 علم ينسى, وبّين لنا منهته ي  أنه سينمح  ماذب زيد الررض  ألمرين:
 األمر األول: أن رسول هللالدعوة أو بالشهادة " أيرضكم زيد ".خّص زيد با 
  اخمار ذاا الماذب يهو مشى عليه. -رحمه هللا–األمر الثان : أن نمامه الشايع 

وبدأ لنا اآلن بأسباب الميراث, والميراث مأم  عليه مباحث عديدة: أسبابه, موانعه, شروطه, أركانه, 
ندنا الصالة ييها أركان وييها واتبات ولها أما أركانه وذ  األصل كما يقولون: الركن تز  الماذية؛ يع

شروط ولها موانع, يالركو  والستود ركن ألنه تز  منها, ناا انعدم انعدمت الصالة, الطهارة شرط 
ييها وذ  خارتة عنها, ولرن البد منها لصحمها؛ الموانع: الحدث, الحدث مانع من الصالة, نان 

 له أسباب موتبه وموانع ممنعه.الميراث كالك له أركان وشروط ي  كل ركن, و 
 يه : -أركانه -أما 
- ننسان يموت عن ورثة, سوا  موتودة مركة أم ال, يهاا الركن األول.المورث : 
- الوارث. 
- المركة الموروثة. 

 يهاه أركان ثالثة ولرل ركن شرطه.
:حقق من مومه, محقق مومه, لو دع  بأنه ميت ولم نمحقق, ما ييه ميراث حمى نم يشرط المورث

حقيقًة أو قضاً , كشخص غاب مدة طويلة وريع األمر نلى القاض  وأعلن عنه, وبحثه ي  صحف 
ي  نااعة ي  مسايرين, ولم نتد له خبر, له مدة يحكم بها الحارم بأنه ي  حكم الوياة, يمقسم المركة 

 ومعمد الزوتة والخ..
:يلمق  معه ي  الحياة ولو لحظة. محقق وتوده حيًا ي  حياة المورث, أن وشرط الوارث 



:أن مرون خالية من المعلق بحقوق اآلخرين غير الورثة, من ديون ومن  وشرط المركة الموروثة
 وصايا الخ..

 ذاا على سبيل اإلتمال ألن المؤلف لم يمعر  لها, لمرون قاعدة ننطلق منها.
بأسباب, ويأم   -رحمه هللا-المؤلف وتد المورث قد مات, والوارث موتود, والمركة على حالها, تا نا

بعد الك موانع, ألن المانع طارئ على السبب, والسبب مشروط ييه عدم وتود المانع, نان السبب 
 مقدم, والمانع يطرأ عليه.

أي بحبل, والحبل الاي   يليمدد بسبب نلى السما والسبب ي  اللرة: ذو ما يموصل به نلى غيره, 
يسمى سببًا, والقرابة الم  مدل  بها نلى اإلنسان الرالن يكون سبب ارمباطك مدل  به الدلو ي  البضر 

به؛ يالسبب ذو الوصل الاي يربط بين الوارث وذو أحد األركان, والمورث وذو الرتل الثان  ي  
المركة الم  ذ  الركن الثالث, يما ذ  ملك األسباب الم  تعلت السمحقاق الوارث من مورثه ي  

 مركمه؟
 لمؤلف: )أسباب ميراث الورى(: الورى: الخالضق, )ثالثة(.يقال ا

)كل (: المنوين ذنا عو  عن كلمة أو عن تملة, )كل ( أي كل واحد منها ولي  متموعها, ناا وتد 
 واحد تا  الميراث, 

 كل  أي كل واحد منها )يريد ربه( أي صاحبه )الوراثه(.
 نان أسباب ميراث الورى كم؟ ثالث.

ا من بديع النظم أو من محاسن الرالم أن متمل ثم مرّصل, ألن اإلتمال سهل وذا-بعدما أتمل
ثم يأم  يرّصل الثالثة واحدًا واحدًا, ولو وصلت ي  المرصيل نلى اثنين مبحث على الثالث,  -حرظه

وين الثالث؟ يمرون حريص أو حري أن مسموعب الموضو  بهاا المرصيل بعد اإلتمال؛ وذ  أي 
 نكاح ووال  ونسب. األسباب الثالثة:

 )ما بعدذن للمواريث سبب(: ذاه مممة للنظم ومأريد على أن ما ييه بعد ذاا ش  .
شارة نلى سبب رابع وذو: بيت المال  ☜  .-سيأم  مرصيله ي  النهاية نن شا  هللا-وا 

ذنا الممن متمل, أتمل أسباب الميراث ي  خصال ثالث, واكرذا متملة على ما ذ  عليه, ومرك لك 
مرهم وأن مبحث, مقرأ الشّراح, يأم  من يبين لك ذاا, ذاا انمهت مهممه بهاا البيان, وانمهى الباب  أن

عند ذاه المسميات الثالث يّصلوا غاية  -رحمهم هللا–وتا  بعده باب موانع الميراث, ولرن العلما  
 المرصيل.

اض  " ي  مرصيله وموسعمه وكما أشرت لرم ي  " الشنشوري" أو " الباتوري" معه, أو " العاب الر
أوسع من كمب الرقه, ألن كمب الرقه مورد موضو  الرراض  كباب من أبواب الرقه يه  متملة لي  



ييها المرصيل كالرمب الم  انرردت؛ وأشرنا سابقا بأن علم الرراض  انشعب عن علم الرقه ي  التملة 
بالغة, علم النقد انشعب كل منهما من مطور العلوم, كما أن علم الصرف انشعب عن اللرة, علم ال

 عن اللرة عند الموسع ي  الدراسات, وذكاا ذنا.
- :يقولون النكاح ي  اللرة: الضم والتمع. نكاح 

والنكاح شرعًا: يطلق على مترد العقد, ناا عقد ننسان على امرأة أو على يماة يسمى نكحها, أو 
ط , ييكون العقد وحده ييسمى نكاحًا, ويكون اتممع معها ي  ذاا العقد, ويطلق على العقد مع الو 

العقد الاي معه الوط  يسمى نكاحًا وذكاا نكاح, ييتمع العلما  وال نزا  بين أحد أن كل رتل عَقد 
عْقد نكاح على امرأة بمترد زوتمك قبلت صارت زوتة وانعقد العقد؛ بعد ذاا مات أحد الزوتين ييرث 

نما يأم  مرصيل الك بعد الوياة؛  اآلخر, ولو لم يقع ذناك ال خلوة وال دخول وال حمى مسمية صداق, وا 
يإن عقد على المرأة عقدًا شرعيًا بول  وشاذدين أصبحت زوتة له؛ يمات أحد الطريين ورثه اآلخر؛ 

ن كان الصداق مسمى  نن كان الميت ذو الزوج يالمرأة مقرر لها الميراث ومقررت عليها عدة الوياة, وا 
ن لم يكن قد سم  لها صداق يلها صداق مثلها من النسا  من أخوامها يرامل صداقها الم سمى, وا 

من خاالمها من عمامها من زميالمها...ييرر  لها صداق المثل؛ نان نكاح, النكاح يحصل بمترد 
العقد ولو لم يحصل معه وط  وال خلوة, ألن الخلوة نزلت أخيرا منزلة الوط ؛ كان ي  زمن عمر لو 

امرأة ولم يدخل بها يال يطأ يال معمبر العدة وال مرميل الصداق وال نلحاق الولد  عقد ننسان على
ما أوتب اعمبار الخلوة كالدخول يعاًل؛ والك  الخ..بمترد الخلوة ال يمم الك حمى حدث ي  زمن عمر

 ظهر على
على بيت  يماة ي  زمنه أثر الحمل يسألها يقالت: يالن عقد علّ , وي  يوم كاا تا  مسايرًا, يمر

أذل  ليوادعهم, يلم يتد أحدًا يوتدن  وغالبن  على نرس  يرالبمه, يرضخ الما  بين يخاّي,وال أدري 
مااا حصل؛ قال: ناا تا  يليكن أول من يكلمه عمر؛ تا  الرتل من غيبمه, تا  نلى عمر, قال: 

ك, أخبره بما أخبرمه أخبرن  من أين تضت, قال: كنت مسايرا, قال: أخبرن  عن يوم سررك مااا حدث ل
الرماة ممامًا؛ من ذنا أعلن أنه ناا خال الرتل بالمرأة وأرخيت السمور يه  دخول, وتب كمال المهر, 
ووتبت العدة وألحق الولد به, وكل ما يمعلق بالدخول الرعل , تعله ي  مترد الخلوة؛ وعندكم ي  

." نان النكاح مترد العقد ولو لم يحصل كمب الرقه:" ناا خال بها عالمًا بها لي  ذناك موانع الخ..
مسي  ولو لم محصل خلوة يإنه سبب من أسباب النكاح؛ وذاا السبب بين الطريين يوتب ميراث 
الزوج من زوتمه ناا مامت, ويوتب ميراث الزوتة من زوتها ناا مات, يهو يتمع الطريين وسبب 

 وقد يعمل من طرف واحديعمل مسمويا؛ بخالف القرابة والنسب قد يعمل من الطريين 



نان النكاح من أسباب الميراث, بسبب الدخول أو بعدم الدخول؟ ولو لم  -وسيأم  لنا نن شا  هللا-
 يحصل الدخول.

- : الوال  من الموالة والنصرة, والوال  ي  الشر  وعند اصطالح الرقها : وصف حكم   ووال
يإاا كان اإلنسان « الوال  لمن أعمق» أعمقه: يلحق العبد, أو بسبب عمقه مرون مواالمه لسيده الاي 

يملك عبدا أو أمة )يملك رقبة( يأعمقها ذو منَّ عليها بالحرية وقد أعمقها من ربقة الرق وصارت 
حرة, له عليها مقابل ذاا العمق حبل مممد وذو وال  ذاا العميق له, ومعنى الوال  يثمر أن ذاه الرقبة 

راثه لمن أعمقه كأنه أبوه الاي أوتده, بنعمة نيتاده نلى عالم الحرية ناا مامت ولي  لها وارث كان مي
من عالم الرق, كأنه أخرته من العدم نلى الوتود, وذاا يضاذ  نعمة األب على الولد نا كان سببا 

الوال  لحمة »ي  نيتاده من العدم نلى الوتود؛ ويمرقون على أن ذاا الوال  له نظام مرمبط بالنسب: 
 ال يبا  وال يشرى وال يوذب« سبكلحمة الن

ننما ذو ي  العصبات؛ ويشمرط ي  ميراث الوال  نن كان للمعَمق وارث بالرر  أخا صاحب الرر  
يرضه والباق  للمولى معصيبًا؛ مات المعَمق عن بنت, البنت لها النصف, والنصف الثان  لمن أعمقه 

ررو ؛ ناا مات المعَمق عن زوتة كالك ألنه صاحب الوال   عليه يهو عاصب له, يحصل ما أبقت ال
أخات حقها والباق  للمعِمق معصيبًا؛ ناا مات عن ولد, الولد عاصب, يعصبة الولد أقوى وأقرب من 
عصبة المولى, ييكون المال للولد المعَمق ولي  للمعِمق ش  ؛ نان الميراث بالوال  ذ  الدرتة ي  

من ذؤال  ش   يالمال كله للمعِمق, نن وتد  األخيرة بعد أصحاب يروضه وعصبامه نن لم يوتد
أصحاب يرو  أخاوا يروضهم والباق  للمعِمق, مرك بنمًا وزوتة, الزوتة لها الثمن لوتود البنت 
والبنت لها النصف النررادذا, يهنا خمسة أثمان, أربعة وذ  النصف للبنت والثمن للزوتة, وثالثة 

 أثمان الباقية للمعِمق ي  الوال .
 باب ميراث الورى ثالثة نكاح ومقدم, ووال  وذاا متمله. نان أس
- :النسب أعم ذاه األسباب, والنسب رابطة ال انمساب لك ييها, يالنكاح رابط سبب  )سبب  النسب

مكمسب( والوال  كالك, أما النسب يال عمل لك ييه, ألن كون ذاا أخًا لك لي  لك ي  الك يد, كونك 
ي  ذاا, كونك أبًا لهاا الولد لي  لك عمل ي  ذاا وكالك األم؛ يالنسب  ولدا لهاا األب لي  لك عمل

رابطة نتبارية, ألن اإلنسان لم يعمل ولم مرن له يد يعالة ي  نيتاد ملك الرابطة النسبية...نان السبب 
ذ  القرابة األصلية اإلتبارية الم  لي  لك ييها دخل, كونه سبب ذاا ش   ما كل سبب يأم  

ذنا نكاح مقصور بين زوتين, وال  مقصور بين طريين)عبد وسيده عميق ومعمق( ال بالمسبب, و 
يحماج نلى مرصيل وال نلى عدد, ولرن النسب قرابة الولد بأبيه وبأمه وبأخيه وبأخمه وبعمه وابن 
أخيه و...نان عالقة النسب, سبب النسب محصورة ي  اثنين مثل الزوتين, والعميق والمعمق أو 



عبة رتااًل ونساً ؛ من ذنا سيأمينا المؤلف, لم يرصل لنا النسب, كما لم يرصل لنا أنوا  ممشعبة؟ ممش
 النكاح, سيأم  ييما بعد ويبين سببًا نسب  أين ياذب, ومن ذم, ويقول: الوارثون 

وكما يقولون ي  علم المنطق معريف بالعدد ال معريف بالقيد أو –من الرتال والوارثات من النسا  
نان يهمنا اآلن نقطمين: أسباب ميراث الورى كم؟ ثالثة: نكاح, وال , نسب, أما  -الرصلالتن  أو 

نما يرهم بعّد األشخاص باالسمقرا   النسب يسيأم  مرصيله باكر أشخاصه ألنه ال يخضع لقاعدة, وا 
م والسالم عليك واحد واحد, وباهلل معالى الموييق وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

 ورحمة هللا وبركامه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 مـــــــــوانـــع اإلرث



  بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على المبعوث رحمة
 للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه, وبعد:

 " اإلرث(: : )باب موانع-رحمه هللا معالى-قال صاحب منظومة " الرحبية 
 

ـخـَْص ِمَن اِلمــيَراثِ   َواحــَِدة  ِمْن ِعــَللٍّ َثـــاَلِث   ✻✻✻ َوَيـْمنـَُع الشَّ
 يـَاْيَهـْم َيَلْيـَ  الشَـّكُّ كاْلَيقـِيِن.  ✻✻✻ رقٍّّ َوَقْمــل  واخـْمـــِاَلف ِديــنِ 

 
 وصحبه ومن وااله,  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله

 وبعد:
بيان أسباب الميراث, ومقدم لنا أن السبب ذو ما يموصل به نلى  -رحمه هللا–مقدم لنا عن المؤلف 

غيره, وي  اصطالح العلما : "ما يلزم من وتوده الوتود ومن انعدامه العدم ", والسبب ال يعمل عمله 
المانع موقف السبب عن العمل, مثال ي   نال بانمرا  الموانع الم  ممنعه, يإاا وتد السبب ووتد

المعقوالت: الورق قابل لالحمراق, يإاا أشعلت ييه الربريت احمرق؛ النار سبب االحمراق, لرن ناا تضت 
لهاه الورقة وغمسمها ي  الما  وأشعلت الربريت ذل محمرق؟ ال محمرق, لمااا؟ تا  الما  مانع 

مل بموتبه؛ وكالك الميراث ييه أسباب, األسباب معمل لالحمراق؛ نان المانع منع السبب ي  أن يع
عملها ويأم  الميراث ما لم يأت مانع يمنع األسباب من أن ممض  ي  طريقها؛ ولاا قالوا:" المانع ذو 
ما يلزم وتوده العدم )عدم عمل السبب( وال يلزم من انعدامه وتود وال عدم لاامه", قد ينمر  المانع 

مثال: الحدث مانع من الصالة, ناا وتد الحدث وتد المانع منعت الصالة,  وال يلزم أن يحصل ش  ,
وذاا باطراد؛ ناا موضأ ومطهر وريع الحدث, ذل ريع الحدث يسملزم حمما وتود الصالة؟ ال, قد يموضأ 

 قبل دخول الوقت, نان المانع ما يلزم من وتوده المنع.
 ممرق ي  العدد مع األسباب. ثالثة -كما اكر المؤلف رحمه هللا–وموانع الميراث 

ويمنع الشخص(: لم يقل رتل أو امرأة, الشخص ذو الش   الشاخص أمامك, لو رأيت من بعيد •)
تا  نخلة, مقول ذاا الشاخص ال أدري ذو ننسان أو نخلة, يما كان شاخصا ماثال أمامك يهو 

   قيامًا.يعن« من أحب أن يممثل له النا  شخوصاً » شخص ننسان أو شتر أو حيوان, 
)َواحَدة  ِمْن ِعَللٍّ َثاَلثِ( وذنا يمنع الشخص اكرًا أو أنثى من الميراث واحدة من علل, العلة كما • 

يقولون مطلق على المر , يالن عليل يعن  مري , والعلة ي  االصطالح قد مرون السبب, وقد 
لل ثالث كما مقدم ي  مرون الحكمة ي  المشريع, لرن ذنا "الوصف المقمض  للحكم "؛ واحدة من ع

الموانع؛ أسباب ميراث الورى ثالثة تا  ذنا متمل, وكالك ذنا علل ثالث ثم أخا يرّصل: رق وقمل 



واخمالف دين, ولرن ينبه ويوقظ الهمم: يايهم يلي  الشك كاليقين مممة للبيت وييه منوير وييه حث 
 رصلها, ثم لرل علة مرصيل:على الرهم, ألن الرقه ذو الرهم, وذنا ما ذ  ملك العلل, أخا ي

- :ما ذو الرق؟ مقول: ثوب رقيق, يالش   الرقيق الضعيف, يرالك الرقيق ذو اإلنسان  رق
الضعيف, لي  ضعيرًا ق  بدنه قد يكون أقوى من عشرة, ولرن رقيق ي  اإلنسانية, ألنه ال يسموي 

 يشمري نال ناا أان له السيد, مع الحر ي  أعمالهم, رقيق ألنه ضعيف ي  البيع والشرا , ال يبيع وال
رقيق ي  الزواج ال يمزوج نال بإان السيد, رقيق ي  دينه قد يمنعه من التمعة, يمنعه من الحج, 

يعند الشهادة ال مقبل  )*(رقيق ي  عدالمه ال مقبل شهادة العبد البد من شهادة عدول, بخالف الخبر
للمسلمين رقيق وذكاا, نان رقيق ألنه ضعيف  شهادة العبد, ضعيف أيضا ي  القيادة ال يكون نماماً 

ي  ننسانيمه ي  مصريامه ييمنع من كثير مما ذو من حق األحرار, ذاا الرق كما يقولون وصف 
حكم  أوتب عليه الرقة أو الخرة أو الضعف ي  كثير من المصريات الم  يمصرف بها الحر؛ ومن 

نلى حّيز الممانة والقوة يصار مساويًا للحر ي   ذنا كان عمق العبد نخراتا له من حّيز الرق والضعف
كل ما يمميز به األحرار, نان الرق يمنع؛ من رق الرقيق أنه ال يملك, ليست له صالحية ي  المملك, 
ألن العبد وما ملرت يمينه لسيده, يإاا ورثناه انمقل ميراث اآلخرين نلى سيده, ونكون نقلنا ميراث 

د, ألن العبد ناا ورث وممّلك لم يملك المصرف ي  يده سيأخاه منه أتنب  نلى أتنب  بواسطة العب
سيده, وعلى ذاا الرق يمنع من قام به سبب الميراث عن الميراث, يإاا كان نكاح ووال  ونسب, االبن 
المملوك ال يرث ي  أبيه, األب المملوك ال يرث ي  ولده؛ الزوتة المملوكة ال مرث ي  زوتها الحر, 

 وذكاا.
 ث الرقيق باإليتاز منقسم نلى قسمين:ومباح•
 .رقيق قن, والقن ما ليست ييه شاضبة حرية 
  والمبّع  ما كان بعضه رقيق وبعضه حر, أّيًا كانت نسبة الحرية أو الرق )واحد بالماضة حر

ومسعة ومسعين بالماضة رق, مملوك يبقى مبّع  ؛ مسعة ومسعين حر وواحد بالماضة رق, مملوك 
 مبّع (.

لقن له صور: مكامب, مدبر, والمكامب من كامبه سيده على مبلغ من المال يوييه نليه على وا-
اا عتز ي  آخر الطريق ولو عن القسط األخير,  أقساط منتما, يإاا وّيى كل الرمابة عمق بالرمابة, وا 

 المكامب عبد ما بق  عليه درذم.
  مق عبده مقابل مال من العبد ذل لو أن السيد أع -ي  األسبو  الماض –وسأل بع  اإلخوان

 يكون أيضا وال ه له؟ 
                                                 

(*)
 اخلرب ال دخل له يف اببه. – 



التواب: نعم, الوال  لمن أعمق, حمى المكامب يشمري نرسه ويديع للسيد, يإاا وّيى الرمابة وأعمق 
وال ه لسيده, ألن سيده ذو الاي سمح له أن يعمل لحسابه الخاص ويشمري نرسه..نان سماحه له 

 ع عليه السيد ياإلعماق.أن يعمل لحساب نرسه ويسدد ما باي
  القن مكامب, مدبر, المدبر يقول: أنت عن دبر من  حر, يعن  ناا مت أنت حر , مدبر أي عّلق

 عمقه عن دبر منه بعد حيامه.
ذاا له ي  حكم الوصية ذل يا مرى ينظر نلى السد  أو يعمق ي  اامه, ذاا أمر آخر؛ لرن يهمنا -

امال, المكامب, المدبر, ما لم مرن ييه شاضبة حرية, يهو بإتما  أن القن بأقسامه الثالث: المملوك ك
المسلمين ال يرث وال يورث, ال يورث ألنه لي  عنده ش  , وال يرث ألننا نن ورثناه سينمقل نلى 

 السيد وذاا ال يتوز موريث أتنب  من أتنب  بواسطة ذاا الرقيق.
 صره رق, وكيف ينصف؟ ي  ذاا الباب يا والبحث عند العلما  ي  المبّع : ننسان نصره حر ون

نخوان لو درسنا موقف اإلسالم من الرق, لرددنا على كل من يمطاول على معاليم اإلسالم ي  ذاا 
وينسى المبدأ؛ أصل الرق ال يكون ي  « ممى اسمعبدمم النا  وقد ولدمهم أمهامهم أحرارا» الباب: 

الررر واإلسالم, أما كاير مسالم, كاير ي  محله, كاير  اإلسالم نال من أخا أسيرًا ي  ميدان القمال بين
قامل وانهزم اذب ووتد قوة ال نسمرقه ييما بعد, ال يوتد ي  اإلسالم باب يدخل منه الرقيق نال باب 
واحد وذو القمال ضد اإلسالم, لمااا؟ يقولون بأن دول العالم بقوانينها, لو أن شخصا دّبر انقالبًا 

يمة ي  القانون التريمة العظمى, ألنه اقمات على ول  األمر لينحينه ويأم  لدولة مسمى ذاه التر 
 محله, يقولون نظام قلب الحكم عقوبمه عند العالم

 
كله القمل, يهاا الراير الاي يقف أمام المسلمين ليقاملهم يريد قلب نظام الحكم؛ اإلسالم يدعو 

األصنام والطواغيت, يعن  قلب نظام اإلسالم, يلما ليمحارموا نلى هللا ورسوله, وال يدعوذم للمحارم نلى 
ما قدر عليه, كان على مقمضى نظم الك أن يقمل, ولرن ال أعط  اإلمام الخيار :  يإما مّن بعد وا 

وتعل لألسير أوضا  ممعددة: مبادلة بالمال, يمن عليه بالعمق, يسمرقه ويمنحه الحياة ولرن  يدا 
لى اإلسالم عندذم أبواب الرق ممعددة, حمى ننهم كانوا يبيحون بيع حياة رقيقة؛ نان الاين يعيبون ع

 المدين ي  دينه ناا عتز عن المسديد أو أوالده, باب واسع ال نحماج الدخول ييه.
 يهنا ناا كان قنًا كامل العبودية يال ميراث له وال عليه؛ ناا كان مبّع  قالوا:

ا كان خمسين بالماضة حر وخمسين بالماضة رقيق األحناف والشايعية يرّلب تانب الرق ييه, نا• 
 وغلبنا تانب الرق, يحكمه رقيق ال يرث وال يورث )يأبو حنيرة يلحقه بالقن(.

 عند ابن عبا  نلحاقه بالحر )مرليب تانب الحرية( نان ذاان قوالن.•



ملة الحر األحناف يرلبون تانب الرق ويعاملون المبّع  معاملة القن, وعن ابن عبا  يعامل معا -
الشايع  يقول القن المبّع  يوَرث وال يرث,كيف ذاا؟ قالوا ما ارمسبه •ويرلبون تانب الحرية. 

ببعضه الحر يورث عنه, وكيف يقمسمه؟ ممى يكون مبّع ؟ األصل ي  اإلسالم, لو كنت مملك عبدا 
بد لك وأعمقت نصره يمعين عليك أن معمق النصف الثان ؛ ناا كنت شريكًا مع شخص آخر ي  ع

النصف وألخيك النصف, يتا  أحد الشركا  قال أنا أعمقت حظ  وبق  حظ الشريك, ذنا يمدخل 
اإلسالم بالعمق اإلتباري, يقول له: كما أنك أعمقت نصرك النصف الاي يخصك, نن كان عنده مال 
اًل, يمكن أن يعو  الشريك بنصف العبد, ألزم بأن يديع للشريك حصة النصف, ويصبح العبد حرا كام
نان حينما يعمق أحد الشريكين حصمه يلزم بشرا  حصة الشريك ويعمق العبد كاماًل؛ ناا عتز الاي 

ذناك     ؟)كلمة غير مرهومة( أعمق النصف عن أن يعو  الشريك النصف الثان , ذل نعمقه بدون 
عمل حمى من يقول يبقى نصره قنًا, وذناك من يقول كاألحناف يكلف العبد بالمكامبة على نصره وي

 يخلص نرسه ويعمق؛ نان ناا وتد قن على أي اعمبار:
 ذناك من يرّلب تانب التز  الحر على العبد المبع  ييعمبره حرًا يرث ويورث ويحِتب ويحَتب.•
 وذناك من يرّلب تانب الرق ييلحقه بالقن ال يرث وال يورث.•
عمق نصره ي  شهر محرم  وذناك من يتعله بين بين, ما كان من كسب ي  تزضه الحر, بمعنى:•

ولم يمكن عمق النصف الثان .. يما ارمسبه ي  شهره ي  يومه أوي  أسبوعه الاي ذو من حقه 
وامملره ي  يده ومات, الاي يملك النصف له الوال  ي  نصره, ولي  له حق ييما ارمسبه بحريمه 

رحمه –, ذاا قول الشايع  ألنه لي  ملرًا للشريك, ويبقى ذاا المال الاي ارمسبه بحريمه يورث عنه
 .-هللا
 والمالرية والحنابلة يشاركون األحناف ي  أنه يرّلب تانب الرق ويلحق بالقن.•
الحنابلة يقولون ذو بحسب وضعه يرث ويورث ويحِتب ويحَتب بقدر ما ييه من الحرية, يإاا كان •

صف ميراث الحر, نصره حر ونصره عبد, الحنابلة يقولون يرث نصف ميراث الحر, ويورث عنه ن
ويحُتب غيره نصف حتب الحر, وُيحَتب ذو, وذكاا يعاملونه بمقمضى شقيه, على سبيل المثال: لو 
ننسان موي  ومرك ولدًا حرًا وولدًا مبعضا و أم ويوتد للميت أخ شقيق حر واألم حرة وولد مبع , لو 

وتود الولد؟ السد , يإاا لم أن الولد حر ذل يرث الشقيق ش  ؟ ال يأخا ش  , واألم مااا مأخا مع 
يوتد ذاا الولد وغّلبنا تانب الرق يبقى وتوده كعدمه؛ األم مأخا السد  لعمل الرر  الوارث, ألن 

عند من يرلب تانب -الولد رق وتوده كعدمه, ومن تهة االخوة ما ييه عدد, يكون لها حق الثلث
ما ييه, اعمبرناه نصف ولد, األم  والباق  لألخ الشقيق؛ وعند من يقول يعطى ويأخا بحسب -الرق 

-مع وتود الولد لها السد , يهاا يحتبها نصف حتب عن الثلث, يمسمحق السد , واألخ الشقيق



ولرن ذنا يحتبه نصف حتب؛ يهنا الرق  -حرا حتب األخ عن كل ش   اعمبرناهذو )الولد( لو 
لو -نصف ما يسمحقه باالخوةيأخا نصف ما يسمحق الولد الحر ي  نصره الحر, واألخ الشقيق يأخا 

 وكالك األم. –لم يكن ذاا موتود 
نان على ذاا القن ال يرث وال يورث, والمبع  ذناك من يرلب تانب الحرية ييعامله معاملة  -

األحرار, وذناك من يرلب تانب الرق ييعامله معاملة األرقا , وذناك من يورث عنه ما ارمسبه بنصره 
يرث ويورث عنه  -كما ذو عند الحنابلة–, وذناك من يعامله بما ييه -كما ذو ماذب الشايع -الحر

 ويحتب بقدر ما ييه من الحرية وهللا معالى أعلم.
 ذاا المانع األول الرق وذو وصف حكم  يعمري اإلنسان ي  قصر مصريامه.

- :القمل يقولون نزذاق النر , وبعضهم يدخل ي  مناقشة ما الررق بين الموت والقمل,  قمل
وبعضهم يقولون كلهم سوا , ما مات ننسان نال بأتله, وبعضهم يقول الموت ذو أخا الروح من 

 بيمها, والقمل ذو ذدم البيت للروح..
قالوا القمل مانع من الميراث لمااا؟ قد عرينا بأن الرقيق ال يرث ألنه ناقص الحكم ولي  عنده أذلية 

قصده, ولاا كل من كان بهاه المثابة منع؛ من قمل  ي  المملك؛ والقمل قالوا: معاملة للقامل بنقي 
مورثه, من قمل من أوصى نليه.., كالك الواقف قال: أوقرت ذاه الدار على يالن بعد موم , ييقمله 
ليأخا الدار؛ وكالك ي  حالة النكاح من مزوج امرأة ي  عدمها وذو يعلم يرق بينهما وحرمت عليه 

 أوانه ييعامل بنقي  قصده ليقف عند حده. على المأبيد, ألنه معتل األمر قبل
ولرن ذاه المشكلة « لي  لقامل ميراث » ذاا السبب ي  كون القامل ال يرث, وتا  النص ي  الك: 

 والمرريعات على القاعدة العامة, القمل ينقسم نلى ثالثة أو أربعة أو خمسة أقسام:
 عند المالرية خطأ وعمد يقط. -
 وخطأ. عند غيرذم عمد وشبه عمد -
 عند غيرذم عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. -
 عند غير ذؤال  عمد شبه عمد وخطأ وشبه خطأ وقمل بالمسبب. -
قمل العمد ذو: أن يعمد ننسان مع سبق اإلصرار بأن يقمل ننسان, ذاا عامد ممعمد, ذاا بإتما  • 

رصاص ليقمله, وأسعف ي  المسلمين ال يرث ذو, وقد يورث, لو أن ننسان معمد وأطلق على ننسان ال
المسمشرى وذاا قبل أن يموت ذاا الاي ي  المسمشرى, وقع عليه حادث كالك, ذاا الاي صوِّب وذو 
منوم ي  المسمشرى يرث ذاا الاي مات قبل أن يموت ااك, يالقمل مانع من تانب واحد, يمنع القامل 

 لعدوان.وال يمنع المقمول نن طال أتله ومات القامل قبله, ذاا العمد ا
 لم يعمبر شبه العمد يقول ذو داخل مع العمد. -رحمه هللا-شبه العمد ملحق بالعمد, ولهاا مالك• 



الخطأ: ذو أن يأم  ننسان ليرعل شيضا مباحا له, لرنه برعل المباح أصاب غير المباح, رأى غزاال • 
رزال يساند شخصا ممش  أخا بالرصاص وصّوبه على الرزال, يإاا عند نطالق الرصاص صادف أن ال

ناضما ينرات الرصاصة من الرزال نلى الناضم يقملمه ذاا القمل حصل عمدا, عدوانًا ؟ ال, ذل معدى ي  
 يعله أو يعل ما ذو تاضز له؟ يعل ما ذو تاضز له شرعًا يأصاب ما ذو ممنو  شرعًا, ذاا خطأ.

رارة عند الشايعية, ولرن العمد يوتب القصاص, الخطأ يوتب الدية والررارة؛ القصاص يوتب الر-
 عند غيرذم ال, ألنه أعظم من أن مررره كرارة, ذاا من حيث العمد وشبه العمد والخطأ.

القمل بالمسبب: بأن يأم  ييحرر حررة ليست ي  ملره, ويمسبب عنها موت ننسان, أن يمسبب ي  • 
ه للقصاص, وشهد على قمل ننسان وذو لم يباشر القمل؛ ننسان قمل ننسان وتا  مورث المّدعى علي

القامل بالقمل, يقمل بسبب شهادمه, ذاا الشاذد شارك ي  قمل القامل, بالرصاص أو بالعمد أو بالخطأ 
أو بالمسبب؟ بالمسبب, وذنا القسم ذاا يخمص بالشايعية, وعند الشايعية كل قمل أيًا كان, تميع 

 وكل ذؤال  ال ميراث لهم.القمل عمد وشبه العمد, خطأ وشبه خطأ, بالمسبب لحكمة واحدة, 
 التمهور يقولون القمل من حيث ذو بحق و برير حق..-
يالشايعية عندذم قمل بحق قمل برير حق, بأي صرة من الصرات ال يرث من شارك ي  الك أبدا, -

نال المرم , لو أيمى المرم  بأن من يعل كاا يقمل وكانت يموى عامة, بخالف ما لو سضل يالن عمل 
ما حكمه؟ قال: يقمل, يكون داخل ي  المنع, ألنه شارك ي  شخص بعينه, نان  كاا ي  يالن

الشايعية, كل من مسبب أو شارك أو باشر بعمد أو بخطأ كان القمل حقا أو برير حق يال ميراث له 
 ي  المقمول.

ب نأم  نلى غير الشايعية, )نمرك المالرية بتانب( عندنا األحناف والحنابلة, قالوا كل قمل أوت-
عقوبة بقصاص, بدية, بكرارة يهو مانع من الميراث, نن كان بحق يلي  ييه ال قصاص وليست ييه 
دية وليست ييه كرارة...ذاا عند الحنابلة ال يمنع من الميراث, لرن ناا كان القمل يمسبب عليه أو 

 ينشأ عن مشاركة أو يوتب قصاص عقوبة, أو دية أو كرارة يهو مانع.
وا: ذاا الاي قمل خطأ ما انبه؟ ما ارمرب تريمة عمدا عامدا, ولرن ألزم بالدية عند المالرية قال-

حرظا لدما  المسلمين أال مهدر, ما معمد وال تا  بعمد وال أخطأ, الشبه العمد, الررق بين الشبه 
العمد والخطأ, ذو وسط بين العمد وبين الخطأ, الخطأ أن يرعل ما يحق له يعله شرعا ييصيب ما ال 

م ييقمله, شبه العمد وسط بين العمد والخطأ, يرعل ما لي   يحق له, والعمد من يعمد قصدا نلى المحرَّ
له حق ييه ولرن متاوز الحد يأصاب نرسه, حينما يأم  بعصا ويمخاصم مع ننسان ويضربه, ذل له 

ما حق ي  ضربه؟ ال, يعل ما لي  له حق ييه, ولرن متاوز ي  الرعل نما بنو  العصا )ممينة(  وا 
بمخّير مواضع مقمل ييضربه ييها, نان ابمدا  الرعل ممنو  ولرنه ال يكون قامال غالبا, بسوط, بلرمة, 



بأشيا  خريرة لي  من شأنها أن مقمل يقملت, يهو من تهة قصد االعمدا  عامد ومن تهة عدم 
مد ولي  عندذم قصد القمل خطأ, يبقى شبه بين العمد والخطأ؛ يهنا عند المالرية يقولون قامل الع

شبه العمد, المالرية عندذم عمد وخطأ, قامل العمد ال يرث, وقامل الخطأ يرث ي  رأ  المال وال يرث 
ي  الدية, ألن الدية تا ت مسببة عن يعله ذو, وذو الاي سيديعها, يالمالرية يمنعون قامل العمد 

 رصيل القمل.كالتمهور, وال يمنعون قامل الخطأ, ولرن يمنعونه من الدية, ذاا م
- :الدين ضروري لألمة, والمدين ال بد لرل ننسان على وته األر , كما يقول   اخمالف دين

علما  االتمما  "من الممكن أن مرى قرية بدون ملعب وال ملهى وال مصحة..وال يمكن أن مرى قرية 
نن الدين عند  ان: بدون معبد"سوا  كان المدين صحيحا أو ياسدا؛ ولرن تا  اإلسالم وألرى كل األدي

اخمالف الدين, دين اإلسالم دين مسمقل,  ومن يبمغ غير اإلسالم دينا يلن يقبل منه  هللا اإلسالم 
يإاا اخملف دين ننسان عن ننسان أخر وقام به سبب الميراث, أخوان كل منهما على دين, أحدذما 

تا  المانع وذو اخمالف الدين, على دين اإلسالم واآلخر على دين آخر, قام السبب وذو النسب, 
يهاا بامراق ال ميراث؛ ولرن ذل كل األديان مقابلة دين اإلسالم دين واحد..يعن  اإلسالم وما عداه 

ومن  يقط أو أن األديان ممعددة وكما يقول الرقها  ذل الررر ملة واحدة أو ملل شمى, يمن يرى 
عدا اإلسالم دين واحد, ناا كان دين واحد يال ميراث قال: كل ما  يبمغ غير اإلسالم دينا يلن يقبل منه

بين مسلم ونصران , مسلم ويهودي, مسلم ومتوس , مسلم ووثن ..الخ؛ ما بين اليهودي والنصران  
يموارثان أم ال؟ ناا كانوا عندنا ي  دولمنا, نن قلنا أن الررر ملة واحدة ياليهودي والنصران  يموارثان 

اا قلن ا بأن الررر ملل شمى ال يرث اليهودي من النصران  وال النصران  من ألن كلهم كرار؛ وا 
 المتوس .

نان اخمالف الدين مبدضيا بين المسلم وغيره ثم بين الررار بعضهم البع , يرل ملة أو كل نحلة أو -
وذاا متمل ذاا  يما بعد الحق نال الضالل كل دين مسمقل أو التميع يتمعهم دين واحد وذو: 

 ولرن تزضية بسيطة لو أن غير الموضو  
المسلم الاي قام به السبب, أسلم بعد موت المورث نلى ذنا ما له حظ, لرن قبل أن مقسم المركة 
أعلن نسالمه, المركة موتودة وذو انمرى عنه المانع بعد االسمحقاق وقبل المقسيم, نعطيه أو ال 

باهلل معالى الموييق وصلى هللا وسلم وبارك نعطيه؟ األرثرون يقولون نعطيه مرغيبًا له ي  اإلسالم؛ و
 .على سيدنا ونبينا محمد

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -الرتلا نم الوارثين باب-

 

 رةشمهم ةعرويم ماؤذمأس      ***  رةعشال الرت مـن وارثون وال

ن هل تدلوا واألب       ***     نزال امهم االبن وابن االبن  الع وا 

 اقرآنلا هب هللا زلنأ دق       ***    كانا تاالته أي نم واألخ

 ابالمكب لي  مقاال ياسمع    ***    باألب هنلي المدل  األخ وابن

 هوالمنبي ازتاإلي لاي ياشكر     ***        هأبي نم العم وابن والعم

 ؤال ذ ورالاك يتملة       *** الوال  او قوالمعم والزوج

 الوارثــــــين من الرجـــــال



 
 
  قريب بنسب وارث, ومن ذنا ال موتد قاعدة وال معريف منطق   القرابة بالنسب عامة ولي  كل

تامع مانع يمكن أن يبين الورثة بالنسب رتاال أو نسا ؛ والمعريف عند علما  اللرة والمعريف 
والمنطق نما أن يكون كما يقولون بالتن  والرصل التن  محمه أنوا , ويأم  الرصل ويميز بين ملك 

سان حيوان, لرن حيوان مشمل الرر  مشمل البعير مشمل الشاة, يتا  األنوا , يقالوا مثال: اإلن
الرصل مميزا: ناطق, ومعنى ناطق أي له قوة ملرة ي  المركير, يقالوا الرر  حيوان صاذل ألن 

الصهيل من خصاضص الرر , ييعريون التن  وذو األعم حيوان, ويأم  الرصل يميز بين الحيوانات, 
لناطق, والرصل بالنسبة للرر  الصاذل وذكاا؛ الممر تن : برن , شلب , يالرصل بالنسبة لإلنسان ا

 سكري, يالممر تن  يشمل تميع الممور...
وذنا نقول النسب ما ذو الرصل الاي يميز ذاا عن ااك؟ يلما ال يمم المعريف بالتن  والرصل, قالوا 

ص اإلنسان, قد يوتد يعرف بالخاصية, مثال يقولون: اإلنسان ذو الضاحك ألن الضحك من خصاض
بع  الحيوانات يضحك ولرن ضحكه لي  منبعثا عن غريزة اإلنسان؛ نان ال يوتد معريف بالتن  
والرصل, وال معريف بالخاصية ي  األيراد الاين يرثون بالنسب ولي  كل قرابة بالنسب مرث, مااا 

نلى أن  -رحمه هللا–د المؤلف يكون المعريف؟ بالعدد, حينضا ال مرون ذناك وسيلة نال بالعدد, ولاا عم
يعرف لنا الاين قام بهم سبب الميراث بالنسب يقال: )باب الوارثين من الرتال( وسيأم  ويقول )باب 

الوارثين من النسا ( وياكر بأسماضهم وأشخاصهم العدد الاي يمم له الميراث, وما عدا ذاا العدد 
وسيأم  ييما بعد )الوارثات من النسا ( وذاا  الماكور ال ميراث لهم, يقال: )الوارثون من الرتال(

المرصيل ذو طريقة الررضين بخالف الرقها  ننما ياكرون كل ير  بميراثه على حدى, ولرن ذاا 
يأم  بالرتال تميعا ثم يأم  بالنسا  تميعا ثم يأم  بعد الك بالررو  المقدرة ي  كماب هللا ومن 

 , نان مبدضيا نحصاضية...نان مبدضيا نحبط من الاي يسمحقها ممن عّدذم من الرتال أو من النسا
يقوم به سبب الميراث من النسب أو ي  العموم األسباب الثالثة وذ  نكاح ووال  ونسب, من ذؤال  

الاين ينطبق عليهم ملك األوصاف الثالثة ومقوم بهم ملك األسباب واحدة أو اثنين أو أرثر, نان 
 حصا  وعدد, ولاا قال: )الوارثون من الرتال عشرة الواتب علينا ي  ذاا الباب حرظ وا  

أسماؤذم معروية مشمهره( يعن  لي  ش   خر , أنا أحصيهم لك وأنت معرف أسما ذم )االبن وابن 
االبن مهما نزال( أسماؤذم معروية..واالبن واألب كما يقولون النسبة بينهما نضايية, بمعنى أنت ولد 

ك ذاا ابن لتدك, يبقى وصره باألبوة بالنسبة نليك أنت االبن, وبالنسبة ألبيك, أبوك أب لك, بينما أبو 
للتد يكون ابن, ذو ابن وأب ي  وقت واحد, لرن ذل ذو ابن وأب لشخص واحد أو لتهات مخملرة؟ 



أب بالنسبة البنه, وابن بالنسبة ألبيه يعن  تد الولد؛ ييقولون األبوة والبنوة والتهات األربع أمور 
البن وابن االبن مهما نزال, ابن ابن ابن ابن ابن عد عشرة ذو االبن العاشر, لرن مهما نسبية...)ا

نزل يهو يمسلسل مع البنوة..واألب والتد, أب للميت )الرالم ذنا على الميت( ولد الميت وولد ولده 
يرو  ذؤال  يسمون الررو , ألن ورثة الميت يقولون عنهم ينقسمون نلى ثالثة أقسام: يرو  وأصول, 
مررعت عنه, وأصول تا  عنها, وحواش , الحواش  الاين اشمركوا معه ي  أمه وأبيه أو تده أو 

تدمه؛ االبن وابن االبن من الررو , ثم راح لألصول, ولمااا قّدم االبن وابن االبن على األب والتد, 
ضا والباق  معصيب ألن االبن ي  الميراث مقدم على األب, ناا وتد االبن ووتد األب, األب يأخا ير 

 للولد, لمااا يقدم االبن على األب؟ طبيعة الميراث ممش  منازليا أو مرتع خلريا نلى
أعلى؟ نلى األمام, ألن األبنا  ذ  األتيال المقبلة وذ  الم  مخلف اآلبا , ومن ذنا كان الميراث 

 ألتداد.يمش  باطراد نلى األمام..ولاا قدم المؤلف األبنا  والررو  على اآلبا  وا
قال: )واألب والتد له(: )له( الضمير راتع للميت أو لألب؟ تد الميت, التد ذو أبو األب أو أب األم, 
االثنين تد للميت أبو أبيه وأبو أمه كل منهما يعمبر تد, لرن ذاا تد ألب وذاا تد ألم, يرلمة )له( 

التد الاي عن طريق األب )أبو مرون راتعة لألب بدل أن مرون راتعة للميت, ألن كلمة )له( لمميز 
األب( من التد الاي عن طريق األم )أبو األم( ألن التد أبو األم ال يرث منقطع, يبقى )والتد له( 

 يعن  ألب  الميت, )واألب والتد له( أي ألبيه, يبقى اثنين من األصول واثنين من الررو .
تهة األبوة يقط, تهة األمومة يقط,  تا  للحواش  )واألخ من أي التهات كانا(: كم تهات األخوة؟

يتمع بين التهمين كل الك بمعنى األخوة, ياألخوة بأنواعها الثالثة مورث, نان أخو الميت ألبيه يرث, 
أخ الميت ألمه يرث, أخوه الشقيق من باب أولى, ناا نصف األخوة وّرثوا ناا اتممعا الشقان من باب 

 أولى.
ولون القرابة بالدرتة األولى أي المباشرين للميت, االبن وابنه, قال انمهينا من الطبقة األولى,كما يق

ابن االبن يكون من الطبقة الثانية, األب والتد أيضا التد من الطبقة الثانية؛ تا  ذنا األخ من 
الحواش  انمقل أيضا نلى الطبقة الثانية مع األولى ي  الحواش , )واألخ من أي التهات أي كانا 

 به القرآنا( )وابن األخ المدل  نليه باألب, والتد له ذناك, يعن  البد  باألب, قال قد أنزل هللا 
وابن األخ الاي نلى الميت باألبوة, نان عندنا األخوة ثالث, أخ ألب, أخ ألم, أخ شقيق, األخ الشقيق 

من طري  األبوة مدل  للميت بأبيه أو ال؟ مدل  به وزيادة األم, ياألخ من التهات الثالثة يدل  بطرف 
يرث, يدل  بالطريين معا من باب أولى؛ ننمقل نلى ابن ذاا األخ, قال: )وابن األخ المدل  نليه باألب(, 
يبقى األخ ألب, ابن األخ ألب مدل  للميت باألب؛ األخ ألم, ابن األخ ألم يدل  للميت باألم يقط, ابن 

ب يقط داخل ي  ذاا النص, ابن األخ خرج ألنه األخ ألم خرج بقوله: المدل  نليه باألب؛ نان األخ أل



لي  مدل  للميت باألب؛ بق  الشقيق وتدناه مدل  باألب وزيادة األم؛ نان ابن األخ ألب يقط, ابن 
األخ الشقيق لألبوين معا, يسقط القسم الثالث وذو ابن األخ ألم, يبقى اآلن عندنا ي  الحواش , ي  

من العشرة, وي  باب المرصيل نعدذم ثالثة: أخ ألب, أخ ألم, أخ باب التملة األخ نعده قسما واحدا 
 شقيق.

نأم  نلى أبنا  األخ ندخل ابن األخ ألب, وابن األخ الشقيق, يبقى عندنا من الحواش  خمسة: ثالثة 
 اخوة واثنين أبنا  االخوة, خرج ابن األخ لألم.

 خالف وال نزا , نلى ذنا لم يقع )اسمع مقاال لي  بالمكاب(: مقال صحيح صدق لي  ييه غبار وال
نزا  بين المسلمين أبدا, ال ي  االبن وال ابن االبن وال األب وال التد ألبيه وال األخ من أّي التهات 

 كان وال ابن األخ المدل  نليه باألب, نلى اآلن ما ييه خالف وال مكاب.
ب يكون أخوه شقيق,أخيه ألم, أخيه والعم وابن العم: اإلنسان له أعمام, العم ذو أخ األب, وأخوة األ

ألب, يأخ األب ألبيه عمك, أخ األب ألمه عمك, أخ األب لألبوين أيضا عم, يهاا عم ألب وااك عم 
 .)*(ألم وااك عم شقيق

قال: والعم وابن العم من أبيه, مثل ما اكر ي  أبنا  االخوة, قال: وابن األخ المدل  نليه باألب وخرج 
 دل  عندنا ابن األخ الم

باألم, يرالك العم, ذاا العم الاي أدلى ذاا العم ألبيك بأبيه يعن  تدذما ألب واحد, يالعم الاي ذو أخ 
أبيك من األب, والعم الاي ذو أخ أبيك الشقيق وارث, العم الاي ذو أخ أبيك ألم ال حبله ضعيف, 

اا ورث العم الاي من األب, األب وحده أو األب مع األم  لك ولدذما, ولد العم المدل  يرا -الشقيق–وا 
باألب وولد العم المدل  باألبوين؛ نان ولد العم المدل  باألم ناا كان أبوذما ال يرث يهو من باب أولى, 
نان الحواش  األب وذما األعمام وأبناؤذم وذم من أدلوا بطريق الاكورة, األب يقط أو األب ومعه األم, 

 ولده ال يكونون ي  الميراث. أما العم الاي عن طريق األم ال ذو وال
)ياشكر لاي اإليتاز والمنبيه(: ال شك أن له علينا حق الشكر ي  ذاا اإليتاز الاي أوتز لنا ييه 

الورثة من النسب: من الررو  االبن وابنه, ومن األصول األب والتد لألب ومن الحواش  األخ من أّي 
بن العم من أبيه أو شقيقه, وذكاا أوتز لنا الاكور التهات كان وابن األخ المدل  نليه باألب والعم وا

الاين لهم الميراث عن طريق النسب؛ نحن عندنا األسباب ثالثة: نكاح, وال , نسب يقد يّصل لنا 
 الرتال الاين يرثون عن طريق النسب, بق  عندنا النكاح والوال  وذاا ميراثه بالسبب.

                                                 
(*)

من الرضاعة, إذن ال خيطر على ابلك حنن نتكل  عن أي أسباب امل راث؟ النسب, ال تنسوا هذا, أييت أحد يقول واألخ من الرضاعة, األب من الرضاعة وابن األخ  - 
 هذا السؤال, ولكن لئال تشغل ذهنك به.

 



 لسبب.)والزوج(: الزوتة عن طريق النسب أو السبب؟ ا
)والزوج والمعمق(: ذاا أيضا بالسبب؛ الزوج بسبب عقد النكاح والعقد يورث من التانبين كال 

الزوتين يرث اآلخر, والوال  يورث من تانب آخر نال قول عند الحنابلة يورث من التهة الثانية عند 
 االنعدام.

ون: مقدم لنا أن الرق مانع )والزوج والمعمق او الوال (: صاحب الوال , المعمق صاحب الوال  يقول
من الميراث لنقص حكم  ييه, يإاا أعمق ذاا الرقيق كان الاي أعمقه صاحب نعمة عليه بأن أخرته 
من ضيق الرق وعدم المصرف حمى ي  نرسه نلى مسريح الحرية يمصرف ي  نرسه وي  ماله كما 

عمق سوا  أعمقه مقربا نلى يمصرف اآلخرون, يهاا المعمق له الوال  على من أعمق بأي صرة كان ال
أو أعمقه ي  كرارة « من أعمق عبدا عمق به من النار كل عضو بعضو حمى البضع بالبضع» هللا: 

أو أعمقه بثمن كامبه على مال يأعمقه أو أعمقه بسبب " نن شرى هللا مريض  أعمقمك " أّي صرة من 
يرث بهاا الوال , واكره ي   صرات العمق يإن المعمق يصبح له الوال  على من أعمق, يمكن أن

الرتال وسيأم  أن ياكره أيضا ي  النسا  )ولي  ي  النسا  طّر عصبه*** نال الم  مّنت بعمق 
الرقبه( أي عصبة باامها؛ نان من أعمق يله الوال , والوال  موتب للميراث, لرن ممى يكون الميراث؟ 

اب الررو , ثان  الدرتات العصبة الميراث بالوال  ذو ثالث درتات اإلرث, أول الدرتات أصح
بالنسب, والعصبات بالنسب نما عصبة بالنر  كالولد واألخ, أو عصبة بالرير البنت مع الولد واألخت 

يإاا اسمويى أصحاب الررو  يروضهم ووتد للمعَمق عصبة بالنسب  )**(مع األخ, وعصبة مع الرير
ذناك أصحاب يرو  ولي  ذناك عصبة  كان لهم الميراث بالعصبة ولي  للمعِمق ش  , ناا كان

بالنسب للمعَمق الاي محرر, ييكون صاحب الوال  يأم  ألنه عصبة بالوال  بما أعمقه ييأخا بقية 
المال بعد الررو ؛ نان درتة ميراث الوال  ذ  الثالثة, األول الرر , الثان  المعصيب بالنسب, 

 المعصيب بالوال  
لة الاكور ذؤال ( ال يوتد رتل يرث بعد ذؤال  المسمين, ولد البنت )والزوج والمعمق بالوال  *** يتم

يرث؟ ما تا  ي  اكره, العم ألم؟ ال, ابن العم ألم؟ ال, ابن الخالة؟ ال, ابن العمة؟ ال, الخال؟ ال, 
ن كانوا أقارب, حمى الخال والد, ومع الك لم يأت ي  باب الوارثين من الرتال يال دخل  ذؤال  كلهم وا 

 الك.له ي  
 
 
 

                                                 
(**)

 وفرق بني عصبة ابلغ ر وعصبة مع الغ ر, وهذا سيأيت تفصيله إن شاء هللا يف ابب احلجب والتعصيب. – 

الـــــــوارثــات من 
 النــــــساء



 
 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا. 

  رحمه هللا–قال الناظم- : 
 -باب الوارثات من النسا -

 
ر  ✻✻✻ َوالـَواِرَثـاُت ِمَن النـَساِ  َسْبـعُ   لم يـْعِط ُأْنثى َغْيَرُذـنَّ الشَّ

ة  َوُمْعِمـَقـهْ َوَزْوَتـة  وَ  ✻✻✻بـْنت  َوِبـْنُت اْبـنٍّ وُأم  ُمْشِرـَقْه   َتـدَّ
ُمــُهنَّ بـاَنـْت. ✻✻✻ واأُلْخـُت ِمْن َأيِّ الِتَهـاِت كاَنْت     يـهـِاِه ِعدَّ

 
  بسم هللا الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن

 وااله وبعد: 
الميراث والمنويه باخميار المؤلف ماذب زيد, وتا   مقدم لنا نلى اآلن أوال المقدمة الطويلة ي  يضاضل

ي  صلب الموضو  أسباب ميراث الورثة, وبعد الك تا  ببيان الموانع, ثم بعدما بّين األسباب وانمرا  
الموانع, تا  بحصر الورثة باأليراد واألسما  وقّدم بيان الوارثين من الرتال, ثم تا  بقسيم الرتال 

 وذن النسوة وقال:
لم يعط أنثى غيرذن الشرُ (: يعلى سبيل )والوارثون من  ✻✻✻  )*(ارثات من النسا  سبعُ )الو 

أسماؤذم معروية مشمهرة( يتا  بالعدد المتمل ثم أخا يرصل, كالك ذنا تا   ✻✻✻الرتال عشرة 
 بالعدد المتمل سبع ثم بدأ يرصل ويعدد السبع.

لشرُ ( يقولون العدد له مرهوم أو لي  له لم يعط أنثى غيرذن ا ✻✻✻  )الوارثات من النسا  سبعُ 
مرهوم يهو حسم الموضو , )لم( للنر , )يعط أنثى غيرذن( ذؤال  السبع أنثى أبدا الشر , والم  لم 
يعطها الشر  ال يعطها أحد, يهاا مأريد لمنطوق العدد وأنه ليست ذناك وارثة بمعنى الميراث الحقيق  

اكر ي  مممة البحث من اوي األرحام, لرن الميراث لاوي يرضا أو معصيبا؛ بخالف ما يمكن أن ي
األرحام موقع خالف, وذل يرثن أو ال يرثن ذاا بحث مسمقل, وربما مأم  اإلشارة نليه على سبيل 

اإلتمال دون المرصيل حمى ال يشوش علينا صلب الموضو  وذو الميراث الاي تا  المنصيص عليه 
 ا.سوا  كان يرضا أو معصيبا أو بهما مع

 بعدما أتمل العدد بدأ يرصل:
 وزوتة وتدة ومعمقه(  ✻✻✻)**()بنت وبنت ابن وأم مشرقه 

                                                 
(*)

 نّون العني يف األول ألهنها ال خترج التنوين يف الثاين.التنوين ما أييت هنا ألنه مقصود مقابل هذا يف السجع: )مل يعد أنثى د رهن الشرُع( فال ت – 



يهاه عدمهن بانت(: )بانت( انمهت, لم يعط أنثى غيرذن  ✻✻✻)واألخت من أّي التهات كانت 
الشر  يهاه عدمهن بانت وكلمة األخت من أّي التهات كانت, كم تهة لألخت؟ اثنين, نما أن منررد 

من التهمين أو متمعهما يمرون الثالثة: أخت شقيقة, أخت ألب, أخت ألم, التهمين بتهة 
األصليمين: أخت ألم وأخت ألب متمع بينهما مرون شقيقة, نان واألخت من أّي التهات كانت؛ ناا 
اكر المؤلف ذاا العدد على سبيل اإلتمال, ذل بّين لنا ممى مرث ذاه وممى ال مرث ملك؟ ما بّين لنا 

ننما ذو يعطينا نحصا , وكما قدمنا ي  الوارثين من الرتال كأنه يوز  بطاقات من الاي له حق  ش  
 ي  المركة...ذناك 

عند االتمما  وعند المقسيم يحصل ذناك مراوت بحسب الدرتات, نان مهممنا نحن اآلن حصر نوعية 
ا موعده ولي  ذاا النسا  الالم  لهن حق ي  المركة, كم يكون ذاا الحق, ممى يكون لي  ذا

 أوانه...
ناا قال البنت , بنت االبن, بنت االبن مأم  مع البنت بالقيا  أو لم يعط أنثى غيرذن الشر ؟ لم يعط 
أنثى, وعلى ذاا عندنا كلمة بسيطة ي  التدة, البنت ما ممرير بنت من صلب أو بنمها من رحمها, 

 ر كالك.يالبنت مرث أباذا والبنت مرث أمها, وبنت االبن الاك
ناا تضنا نلى الزوتة, ناا كانوا أربع زوتات يدخلن بأربع بطاقات أو بطاقة واحد؟ بطاقة واحدة, ألن 

ميراث الزوتية للموتود واحدة أو اثنين أو ثالثة أو أربعة, يإن كانت واحدة انرردت بنصيب 
 الزوتية...

تدة, يهل يا مرى التدة يقصد  مسمى التدة له تهمان أصليمان: أم األم مسمى تدة, وأم األب مسمى
بها أم األم أو أم األب أو االثنين تدة واحدة؟ أم األم وأم األب؛ قضية التدة يا نخوان سيأم  لها بحث 

 مسمقل, سيأم  ي  باب السد : 
ن مساوى نسب التدات  وكن كلهن وارثات  ✻✻✻)وا 
 ي  القسمة العادلة الشرعية(  ✻✻✻يالسد  بينهن بالسوية 

اسا األصلية ذ  أم األم يه  نن أطلقت انصرف نليها, ومأم  أم األب مبعا لها, ولهاا ناا التدة أس
وتدت أم األم يقط يه  الوارثة وحدذا, ناا وتدت أم األب وحدذا يه  الوارثة, ناا وتدت أم األم وأم 

ى, األقوى ي  األب, الحظ أوال الدرتة ممساوية أو ييه مراوت؟ كلمة أصلية ويرعية ذاه يقال من األقو 
التدمين أم األم أو أم األب؟ أم األم, لرن بينهما وبين الميت ممساويمان ي  المساية أو ييه واحدة 

                                                                                                                                                                            
(**)

ولكن  فولف األم بكوهنا مشفقه ولف طردي, معىن طردي: ال مفهوم له, مثل ما تقول اإلنسان أيكل, ليس هناك إنسان ال أيكل, فطبيعة األم الشفقة – 
لشفقة موجب حلرماهنا من امل راث ألنه ما جاءان يف املوانع, ومينع من امل راث واحدة من علل ثالث التنصيص عليها يف هذا النظ  إمنا هو تتمة للبيت, وليس انعدام ولف ا

 , ما فيها قسوة األم, ما فيها عدم شفقة األم..



أقرب وواحدة أبعد؟ ممساويمان, ألن ذاه مدل  بابنمها وذاه مدل  بولدذا, الواسطة تسر واحد, يأم 
سر واحد بين كل واحدة منهما يوصلها األم معبر باألم نلى الميت, وأم األب معبر باألب نلى الميت, يت

نلى الميت؛ كلمة التدة من تهة األم ذ  أم األم, وأم أمها ذاه تدة ألم, لرن ذل ذ  قريبة مثل أم 
 األم أم ذ  بعيدة؟ بعيدة بعدة تسور أم أم أم األم.

ألب يعن  تد التدة أم األب ذاه قريبة, أم أم أم األب ذاه أيضا تدة لرنها بعيدة, يإاا وتدت أم أب ا
األب )تدة األب ولي  تدة الميت( ووتدت أم أم أم أم األم من األقرب ومن األبعد؟ الم  من تهة 

األب منهم مرحلمين والم  من تهة األم أربع مراحل يبقى من األقرب؟ الم  ألب أقرب, ي  ذاه الحالة 
دة نعم ألنها األصل وذ  مع قرب التدة لألب وبعد التدة لألم يشمركان ي  السد , تدة األم بعي
 قوية, بعدذا أضعف صلمها بالميت لرن أصالمها تبرت ذاا الضعف.

اا كان العك  أم أم الميت وأم أب أب أب أب الميت صارت الم  ألب بعيدة, والم  لألم قريبة ميراث  وا 
لتدة لألم أم التدة كله للم  ألم ألنه اتممع لها قومان قوة األصالة وقوة القرب, نان األصل للتدات ا

األم, وسيأم  مرصيل الك نن شا  هللا بصرة أوسع ي  من يورث تدمين يقط أو ثالث أو مهما وتد 
 بالمساوي أو غير الك وذاا يأم  ي  باب السد .

عدد الوارثات من النسا  سبع على سبيل اإلتمال وبالمرصيل:  البنت وبنت االبن واألم ثم الزوتة 
الزوتات, األمة الم  يسمممع منها بملك اليمين مدخل مع الزوتة؟ ال؛ والتدة, الزوتة معها عدد 

طيب, أم الولد الم  يحررذا ولدذا وال يحق له بيعها وال رذنها وال ذبمها ومعمق آخر حيامه مرث أو ال 
 مدخل مع الزوتات؟ ال مدخل.

عندذم يقولون وتدة مرردة معها مرصيل, التدة مصدق لرة ونسبا على أم األم وعلى أم األب, و 
وأمهامها, يأمهامها ماذب نلى طبقات عديدة يهل يا مرى ذناك موريث أرثر من تدمين اتممعما أو 

 لي  ذناك موريث, يهمنا مرصيل التدة نلى قسمين: 
تدة من تهة األم وتدة من تهة األب ذاا ذو المرصيل المطلوب عندنا اآلن, أما من مرث منهن 

 ومن ال مرث وكيف 
 مرصيله يأم  ي  باب السد  نن شا  هللا. مرون يهاا

ومعمقة: المعمقة ذ  المرأة الم  أعمقت رقبة تارية كانت أو عبد, يهاه المرأة األتنبية الم  أعمقت 
رقبة مرث ذاه الرقبة بالوال  بمعنى أنها مرون عصبة بنرسها لمن أعمقها )ولي  ي  النسا  طّرًا 

مل ي  امرأة عصبة باامها, لرن ذناك عصبة بريرذا  عصبه نال الم  مّنت بعمق الرقبه( ✻✻✻
البنت مع االبن األخت مع األخت, عصبة مع غيرذا وذ  األخت مع البنت, لرن مرون عصبة باامها 



اا  مثل الولد وحده أو األخ وحده أو العم وحده ال, ناّل الم  مّنت بعمق الرقبة ألنها بنرسها أعمقمه, وا 
 الوال  ميراثا عنها لتميع ورثمها ال, ينمقل نلى عصبمها ال نلى النسا .مامت ذاه المعمقة ال يكون 

 نان على ذاا المرصيل محصل عندنا أن الوارثات سبع على طرف اإلتمال وعشرة على المرصيل.
واألخت من أّي التهات كانت: أخت شقيقة من طرف األبوين, أخت ألب يقط, أخت ألم يقط؛ األخت 

 األم من الرضاعة مدخل؟ ما مدخل؛ نان الرالم ي  النسب.من الرضاعة مدخل؟ ال, 
بعد ذاا نريد أن نلرت النظر نلى أن الوارثات من النسا  مرمبطات بالوارثين من الرتال: ذنا قال بنت 
ي  الرتال يقابلها ابن بنت ابن يقابلها ابن ابن, أم يقابلها أب, الزوتة يقابلها زوج, لرن يا نخوان 

نو  من اإليضاح كلمة زوج مطلق على المرأة بدون ما  اللرة الرصحى ألن الما  ي  ي  لرة الرراض  
المؤنث للرارق المشمرك, تا ت امرأة, تا  امرؤ, يامرؤ ماكر وامرأة مؤنث امرؤ لو قلت امرؤ امرؤ 

ما عرينا ذو اكر أو أنثى, حينما يكون ذناك وصف مسمقل بالنسا  ال يحماج نلى ما  مقول امرأة 
يإن الحي  مخمص بالنسوة ما يمكن يلمب  مع الرتل, امرأة حامل وامرأة حاملة ذاه صحيح  حاض 

وذاه صحيح كيف مرون؟ حامل بدليل حاملة حمال على رأسها ألن الحمل على الرأ  يشمرك ييه 
التهمان ييحماج نلى ما  مميزة؛ لرن ذناك بوتود الزوتين معا ي  الرراض  والميراث اصطلح 

لى وتود الما  مع الزوتة داضما للررق بينها وبين الزوج وذ  لرة وينشدون ي  ذاا: الررضيون ع
ن الاي يسعى ليرسد زوتم     كسا  نلى أسد الشرى يسمميلها. وا 

 نان الما  مع الزوج ي  الميراث مالزمة لها.
ب, الزوتة ي  وعلى ذاا البنت ي  مقابل االبن, بنت االبن ي  مقابل ابن االبن, األم ي  مقابل األ

مقابل الزوج, التدة ي  مقابل, المعمقة ي  مقابل المعمق, األخت ي  مقابل األخ, وبهاا يكون سبع 
من العدد أو عشر من النسوة يقابلن عشرة من الرتال؛ ما الاي نقص؟ العم وابن العم, ابن األخ, 

 ا نكون انمهينا من اإلحصاضية. ابن األخ ال يقابله بنت األخ ألن بنت األخ ولو شقيقا ال مرث؛ على ذا
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على المبعوث رحمة

 للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاذرين, وبعد:
 رحمة هللا عليه-رحبية "قال ناظم المنظومة " ال-: 
 

 َيـْر   َوَمـْعِصيب  َعلى ما ُقِسَمـا ✻✻✻ واْعـَلْم بَأنَّ اإِلْرَث َنْوَعـاِن ُذمـا  
 اَل َيْرَ  ي  اإِلْرِث ِسَواَذـا الَبمَّــهْ  ✻✻✻ َيالَرـْرُ  ي  َنّصِ الِرـَماِب ِسمَّـهْ    
ْبـِع    ـْدُ  ِبَنّصِ الشَـّْر ِ والثُ  ✻✻✻ِنـْصف  وُربـع  ثمَّ ِنْصـُف الرُّ  ـْلُث والسُّ

 ياْحـَرْظ َيُرــلُّ َحاِيـظٍّ ِنمــاُم. ✻✻✻ والثُّـْلَثـان َوُذمـا المَّـــَمـامُ   

 الفـروض المقـدرة في كـتاب هللا



 
  :بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد 

ب وموانع الميراث وبّين لنا الوارثين من الرتال أسبا -رحمه هللا معالى–بعد أن قدم لنا المؤلف 
 والوارثات من النسا  تا  ذنا ببيان الررو  المقدرة ي  كماب هللا.

والررو  تمع ير  وأصل الرر  ي  اللرة الحز, مقول ير  الحبل الحتر, وكالك ناا وضعت 
 منشار وحززت ي  الخشبة ولم مقطعها أثر المنشار ذاا يسمى ير .

 ر  على النصيب وعلى مقدير التز  من الرل.ويطلق الر
 وذنا الرر  ذو التز  المقدر المقمطع من المركة لوارث.

والررو  قال ذنا المقدرة أي المبّين مقاديرذا ي  كماب هللا؛ وكون الررو  تمع ير  وذ  
لنر  األنصبا  للورثة مقدرة ي  كماب هللا ذاه حكمة عظيمة, ألن المال ذو أعز ش   لإلنسان يا

والمال من حيث ذو يسعى نليه اإلنسان بكل قواه, والميراث كسب  ومحبون المال حبا تما حريصة: 
نتباري دونما سع  من صاحبه, الطرل يولد يسمحق الميراث ذو لم يبلع بعد الطعام, يهاا الميراث 

  ممطّلع نليه تا ه كسبًا على غير سع  منه, يلما كان الميراث كسبًا ذينًا دونما نتهاد أو سع
لم يمرك الك لرغبات النا  ولرن حّددذا وقدرذا, ونتد ي  كل كسب لي  ييه كد وال  النرو , ياهلل 

لرتل: "قال: أعطين  الصدقة" قال:  سع  يأم  المقسيم من عند هللا, كما تا  ي  حق الصدقة, وقال
يإن  ننما الصدقات للرقرا ... ه " نن هللا لم يتعل قسمة الصدقات ال لنب  وال لريره وموالذا بنرس

كنت من صنف منها أعطيمك" نان األقسام الثمانية الم  لهم حق أن يأخاوا من الصدقة, والصدقة 
كسب اخمياري لي  للممصَدق عليه عمل ييه يموالذا هللا, يرالك الميراث, ير  يأم  للوارث دونما 

ن ذناك أيراد قد ال يشاركون البممة, ومن ذنا عمل منه ييه مثل الولد مع أبيه واألخ مع أخيه, ولر
 .كان مقدير الميراث يرضا مقدرا ي  كماب هللا

 ثم بدأ الباب بالررو  وزيادة وقال: -باب الررو  المقدرة ي  كماب هللا-المؤلف عنون 
ير  ومعصيب على ما قسما(: يقول نن الميراث الاي نحن  ✻✻✻)واعلم بأنَّ اإلرث نوعان ذما 

يسمحق الوارث ييه بأحد أمرين: ير  ومعصيب؛ والرر  كما مقدم تز  محدد معّين ال يزيد بصدده 
 وال ينقص نال ي  الحاالت النوادر, ينقص بالعول ويزيد بالرد, والعول والرد يأم  ي  مساضل الحساب.

 نان الرر  ش   مقدر, وكل ير  له أصحابه ال يمعداذم.
, والعصابة ذ  ما معصب به الرأ  وملره عليها بشدة, وقالوا والمعصيب مأخوا من العصابة والعصبة

نن العصبة مأخواة من عصابة الرأ  كما أن العصابة مشد الرأ  ومحرظها كالك عصابة الرتل 
يلمرون حوله ويشدون من أزره, ومن ذنا كانت العصبات ي  األقربين نسبا ولي  ي  ميراث السببية 



ة الميت الاين تا وا من الطريق الاي تا  عنه ويلمرون حوله عصبة ألنهم ليسوا من أصله, يعصب
يرو , أصول, حواش , وسيأم  أن العصبة ثالثة أقسام: عصبة بالنر  )وذاا خاص بالاكور أو 
المعمق خاصة( عصبة بالرير )األنثى مع الاكر المساوي لها البنت مع االبن, األخ مع األخت( 

خرى األخت الشقيقة مع البنت أو بنت االبن, أو األخت ألب عصبة مع الرير )وذ  أنثى مع أنثى أ
 مع البنت أو بنت االبن( وذاا له باب مسمقل.

وحكم الميراث بالرر  أن صاحب الرر  يأخا يرضه ومع السالمة,وصاحب المعصيب له ما أبقت 
أخا الررو , نن وتد أصحاب يرو  أخاوا يروضهم والباق  له, ولو لم يوتد أصحاب يرو  يهو ي

المال كله بالمعصيب؛ وكما يقولون العاصب قد يرث بالمعصيب يقط, قد يرث بالرر  والمعصيب معا, 
 وقد يرث بالمعصيب مارة وبالرر  مارة, وكل ذاا سيأم  مرصيله نن شا  هللا.

يريضة من  الاي يهمنا ابمدا  أن يرو  الميراث لم ممرك التمهاد أحد ولرنها قدرت ي  كماب هللا: 
ولي  ألحد أن يمدخل ييها؛ الش   الثان : مقسيم الورثة نلى أصحاب يرو  مقدرة غير قابلة  هللا

للزيادة أو النقص نال ي  حاالت نادرة, وأصحاب العصبات ينمظرون أصحاب الررو  يأخاون 
ن انرردوا أخاوا تميع المركة.  يروضهم ويأخاون الباق  وا 

 ذ  ي  كماب هللا: ثم يأم  المؤلف ويبّين ملك الررو  الم 
ال ير  ي  اإلرث سواذا البمه(: )سمه( لي  ذناك سابع  ✻✻✻ي  نص الرماب سمه  )*()يالرر 

وال أحد ينقص الساد  ليصبحوا خمسة أبدا, )ي  نص الرماب( والنص ما كان صريحا ال يحممل نال 
ج وسبعة..ملك عشرة يصيام ثالثة أيام ي  الحمعنى واحد؛ شهر رمضان ال يحممل شعبان وال شوال, 

ال مقبل مسعة وال نحدى عشر, والنص كما يقال من منصة العرو  الخ..ألنها منررد بالعرو   كاملة
وحدذا, يرالك النص ينررد بمدلول واحد, بخالف ما يحممل االشمراك ويحممل عدة معان , يالرر  

 د.ي  نص الرماب أي صريح ال مأويل وال دخل ألحد ييه وال يقبل االتمها
 )ال ير  ي  اإلرث سواذا البمه(: )البمه( على سبيل القطع.

 )نصف وربع ثم نصف الربع(: نصف الربع كم؟ ثمن.
 )والثلث والسد  بنص الشر (

ياحرظ يرل حايظ نمام(: )ياحرظ( ولرن يقولون الحرظ يسملزم الرهم  ✻✻✻)والثلثان وذما الممام 
ن يضيلة الحراظ )وكل حايظ نمام( من حرظ حتة وخاصة الرراض , ياحرظ حرظا معه يهم, ثم بيّ 

 على من ال يحرظ.

                                                 
(*)

 الفاء هنا إفصاح عما تقدم – 



ن  ذو اكر لنا السمة, لرن نود أن نأخا قاعدة وضعها الرقها  نن شضت اذبت نلى األعلى ونزلت, وا 
شضت أخات من األدنى وطلعت, أو أخات من الوسط وطلعت ونزلت, ناا تضت نلى األعلى: النصف 

ا صارت سمة, النصف والثلثان نصرهما نيش؟ نصف النصف والثلثان, ونصرهما ونصف نصرهم
نيش؟ الربع, نصف الثلثين؟ ثلث, ونصف الربع؟ الثمن, ونصف الثلث؟ السد , نن تضت من أعلى: 
ن أردت أن مأم  من األسرل مقول: الثمن والسد  وضعرهما  النصف والثلثان ونصف نصرهما؛ وا 

 ضعف نيش؟ النصف, والسد  ضعره نيش؟ الثلث,  وضعف ضعرهما, الثمن ضعره كم؟ الربع, والربع
ن أحببت قلت: الربع والثلث ضعرهما وشطرذما, ضعف الثلث ثلثان,  والثلث ضعره نيش الثلثان؛ وا 
ضعف الربع نصف, شطر الثلث السد , وشطر الربع الثمن, وذاه ذ  الررو  السمة بأي صرة 

 مأميها ومضبطها.
 هللا لي  ذناك زيادة عليها.  نان ذاه ذ  الررو  المقدرة ي  كماب

 
 
 
 
 
 
 
 
 .بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
   يرحمه هللا–قال مصنف ممن " الرحبية " ي  علم المواريث والرراض-: 
 

 -باب النصف -
 

ـْصُف يـَْرُ  خـَْمَسِة َأيـَْرادِ     ْوُج واأُلْنـثـى ِمـَن اأَلْوالدِ  ✻✻✻ والنِّ  الـزَّ
 واأُلْخـُت ي  َمـْاَذِب كلِّ ُمْرـِم  ✻✻✻ وِبْنـُت ااْلبـِن ِعْنَد َيـْقِد الِبـْنتِ     
ِب. ✻✻✻ وَبـْعَدَذا اأُلْخـُت الم  ِمـَن اأَلِب         ِعـْنَد اْنـِرَراِدِذـنَّ َعـْن ُمَعـصِّ

 
 به ومن وااله وبعد:بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصح 

 بـاب النصــف والــربع والثمــن



 :-رحمه هللا–مقدم أيها االخوة الرالم على الررو  المقدرة ي  كماب هللا؛ قال المؤلف 
ير  ومعصيب على ما قسما( وعرينا الرر  ي  اللرة الحز  ✻✻✻)واعلم بأنَّ اإلرث نوعان ذما 

 ومنه القطع.
مقدار معين باامه مررو , والرر  ي  الميراث اصطالح التز  المقمطع من المركة للشخص, يهو 

 نسبة من المركة نصف, ربع, ثمن, ثلث, سد , ثلثان.
والمعصيب مأخوا من العصابة وذ  عمامة الرأ  متمعها, يرالك عصابة الميت ذم عصبمه أي 
أقاربه من النسب, الرتال, ذم العصبة الاين يمعصبون بأنرسهم, والاي يرث بالمعصيب لي  له 

ال ما أبقت  -نسبة معينة-ير  محدد ولرن له نما المركة كلها ناا لم يوتد صاحب ير , وا 
اا لم مبق الررو  ش   يلي  له ش  .  الررو , وا 

ثم بّين الررو  وأشرنا نلى أنها النصف والثلثان ونصرهما ونصف نصرهما, يالنصف نصره الربع, 
رو  المقدرة سمة, ال ونصف الربع الثمن, والثلثان نصرهما الثلث, ونصف الثلث السد , يهاه الر

 ير  سواذا البمة.
ذناك ما أردنا أن ناكره وذو ما يقوله البع  ثلث الباق , ثلث الباق  لي  يرضا تديدا, ولرن سيأم  

 نن شا  هللا ي  موضعه.
يلما بّين لنا المؤلف الررو  المقدرة سمة وعريناه نصف ونصره ونصف نصره, ثلثان نصرها 

 ونصف نصرها؛ اآلن المؤلف 
يريد أن يبين, مقدم عندنا الورثة من الرتال عشرة ومن النسا  سبع يالتميع سبعة  -رحمه هللا–

عشر على سبيل اإلتمال, يلما نريد أن نوز  السبعة عشر صنف وارث على ذاه الررو  مااا 
نرعل؟ أوال وقبل كل ش   الزم أن نحص  ونحرظ الررو  المقدرة السمة, يإاا حرظناذا نأم  ونوز  
كل أصحاب النصف على حدى, وأصحاب الربع على حدى الخ.. ولر  ممصور الموضو  على سبيل 

المتسم الملمو  اعمبر نرسك دخلت مبنى ييه بهو واسع طويل عشرة ممر, وعلى اليمين ثالثة 
غرف, وعلى اليسار ثالث غرف, أول ما مدخل من مدخل البهو على يمينك لوحة أذل النصف, الررية 

ا أذل الربع, الررية الثالثة على اليمين أذل الثمن؛ مأم  نلى اليسار الررية األولى أذل الم  مليه
 الثلثان, الثانية أذل الثلث, األخيرة أذل السد .

اآلن عّينا مواضع الررو  المقدرة, األول من التماعات الزوج, الزوتة ذل لها ولد؟ لي  لها ولد 
ذب نلى غرية الربع؛ تا ت بنت الميت مدخل مع النصف, ندخله ي  النصف, ناا كان عندذا ولد يا
 أخت شقيقة للميت مدخل مع أذل النصف.



تا ت زوتة الميت, ناا كان زوتها لي  عنده ولد مدخل مع الربع, ناا عنده ولد مدخل مع الثمن, 
 تا ت أخت ألم أو 

, ناا كان لي  له أخ ألم ياذب مع السد , تا ت األم ناا كان الميت عنده ولد ماذب مع السد 
ولد وله اخوة ماذب مع السد , ناا لم يكن له ولد وال اخوة ماذب مع الثلث؛ بنمين مع بع  ياذبا 

 مع الثلثين وذكاا سنوز  الوارثين والوارثات على ملك الررف السمة...
(: النصف مررو  لخمسة )*(ثم بدأ يرّصل من ذم أذل النصف: )يالنصف ير  خمسة أيراد

السبعة عشر الاين مقدم اكرذم بشرط االنرراد, ال يشمرك اثنان وال أرثر ي  النصف أبدا, أشخاص من 
النصف ال يكون نال لررد, اكر أو أنثى, وال يشمرك ي  النصف اثنان يأرثر, ال يأخا النصف نال 

 لشخص واحد, أصناف ممعددة لرن ال يكونوا مشمركين.
ب ميراث الورى ثالثة(, )ويمنع الشخص من الميراث خمسة أيراد, على منهج المؤلف من أول )أسبا

واحدة من علل ثالث( يأم  بالمتمل ثم يرصل, )الوارثون من الرتال عشرة( ثم يبين, )والوارثات من 
النسا  سبع( ثم يرصل, وذكاا ذنا, يالنصف خمسة ذم: الزوج, )واألنثى من األوالد( ذ  البنت, يإاا 

)غرية أذل النصف(؛ ) وبنت االبن عند يقد  (1)ي  الررية رقم واحد تا نا زوج وبنت واحدة أدخلناذم
البنت( ذو قال األنثى من األوالد بمعنى البنت قال ناا كانت البنت للصلب غير موتودة ووتدت بنت 
ابنه الاكر مأم  بنت االبن ومحل متل البنت وندخلها غرية رقم واحد )النصف(, وذنا يقول )وبنت 

بنت( صار عندنا ثالثة زوج, بنت, بنت ابن؛ )واألخت ي  ماذب كل مرم ( األخت االبن عند يقد ال
متملة, عندنا أخت شقيقة, وأخت ألب, وأخت ألم, من ي  األخوات ذؤال ؟ )وبعدذا األخت من 

األب***عند انررادذن عن معصب( حينما يقول بعدذا أي الم  مليها األخت من األب, يبقى األخت 
؛ نان الزوج واألنثى من األوالد يعن  البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة, وبعد األولى ذ  الشقيقة

 األخت الشقيقة يعن  ناا لم موتد األخت الشقيقة ووتدت األخت ألب صار خمسة, 
نون النسوة  األخت ألم ذل ذ  معهم؟ ال, قال )وبعدذا األخت من األب***عند انررادذن عن معصب(:

قدمت: البنت, بنت االبن, األخت الشقيقة, األخت ألب, كل واحدة من ذؤال  ذاه مأم  على كل أنثى م
األربع مأخا النصف منرردة, ناا لم يكن معها معصب, يعن  عند انررادذن راتع نلى البنت وبنت االبن 

واألخت الشقيقة واألخت ألب, نرتع ونقول عند انررادذن عن معصب, البنت مسمحق النصف عند 
صب, من الاي يعصب البنت؟ ولد الميت)أخوذا(, ناا لم موتد البنت وال معصبها انررادذا عن مع

وتا ت بنت االبن نن كانت وحدذا وال معصب معها )ال أخوذا وال ابن عمها ابن ابن ثان ( : موي  

                                                 
(*)

 العدد, أفراٍد أي منفردين. مخسٍة أفراٍد من ابب االنفراد, ال أفراد من واحد, اثنني..مبعىن الشخص ال؛ مخسٍة أي يف – 
(1)

 ق  ستة )السدس(.الغرفة رق  واحد )النصف(, درفة رق  اثنني)الربع(, درفة رق  ثالثة )الثمن(, درفة رق  أربعة )الثلثان( درفة رق  مخسة )الثلث( درفة ر  – 



( 1ومرك ولدين أحد الولدين تا  ببنت, وأحد الولدين تا  بولد, يإاا موي  التد ويوتد بنت ابن رقم)
 (2ابن رقم)وولد 

االثنين أوالد االبن, البنت بنت االبن, والولد ولد االبن, يبنت االبن مأخا النصف ناا لم يكن معها 
ي  الدرتة ألنه يعصبها, ناا انرردت بنت  ا(( وال ابن عمها يساويه1أخوذا من أب واحد )األب رقم )

 صعدت محل البنت.االبن عن أخيها )شقيقها( أو ابن عمها الاي يعصبها أخات النصف, 
ونأم  لألخت الشقيقة مأخا النصف عند انررادذا عن معصب, من الاي يعصبها؟ أخوذا الشقيق, يإاا 

لم يكن معها أخوذا ولم يكن معها معصب صارت صاحبة النصف, ألن البنت وبنت االبن واألخت 
ن للاكر مثل حظ الشقيقة واألخت ألب ناا وتد معهن معصب نقلها من الرر  نلى المعصيب واشمرك

األنثيين, نان وتود المعصب معهن يخرتهن عن نطاق الررو  مطلقا ويصرن عصبة بالرير, وعلى 
ذاا عند انررادذن عن معصب راتع للبنت مرون وحدذا ال بنت ثانية وال ولد, بنت االبن مرون وحدذا 

 لي  معها أخوذا وال ابن عمها, وكالك األخت الشقيقة, وكالك األخت ألب.
 
 
 

 -باب الربع -
 

ْوِج ِنن كان َمَعهْ     ْبـُع َيْرُ  الـزَّ ْوتـَِة َمْن َقْد َمَنعـَهْ  ✻✻✻ والرُّ  ِمْن ولـَِد الزَّ
را ✻✻✻ َوْذـَو ِلرـلِّ َزْوتــَةٍّ َأو َأرثرا      َمـْع َعـَدِم اأَلْواَلِد ِييَما قـــدِّ

 ُث اْعَمَمْدنـَا الَقْوَل ِي  ِاْكر الَولـَدْ َحيْ  ✻✻✻ َوِاْكــُر َأوالِد الَبِنـَين ُيْعمـََمدْ     
  

  من ولد الزوتة من قد منعه(: الربع ير  الزوج,  ✻✻✻)والربع ير  الزوج نن كان معه
الزوج الاي أدخلناه غرية النصف حينما ال يكون لزوتمه ولد, كلمة ولد مشمل بنت, ولد الولد, بنت 

 الولد, الررو  كلها مأم  ي  ذاا المكان.
الزوج يأخا الربع, والربع ير  الزوج نن كان معه من ولد الزوتة من قد منعه, منعه من الميراث؟ 

 ال, منعه من النصف, 
ما رقم)1نان الزوج داضر بين غريمين نما رقم) (؟ نن لم 1( )الربع(, ممى يكون ي  رقم)2( )النصف( وا 

د الزوتة( سوا  ذاا الولد من يكن معه من ولد الزوتة من قد منعه من النصف؛ وكلمة )من ول
الزوتة ولده ذو, أو ولدذا من زوج قبله, يإاا كانت الزوتة لي  عندذا ولد يالزوج يأخا النصف مع 



ن كانت الزوتة عندذا ولد أو بنت أو ولد ولد أو بنت ابن منعه أي عن أخا النصف  أذل النصف, وا 
ان, يحتب النقصان من يحتبه من ورده نلى الربع وذاا يسمى حتب نقصان, بخالف حتب الحرم
 حظ أعلى نلى حظ أدنى, وحتب الحرمان من يمنعه بالرلية.

( )الربع( ال 2نان انمهينا من النصف ببع  المرصيل, وتضنا نلى الربع وبدأ بالزوج؛ الررية رقم)
ال  يدخلها نال أحد الزوتين ال يتممعان معا, ألن الزوج يرث الزوتة والزوتة مرث الزوج, الزوتان

يتممعان ي  الميراث أبدا, ألن أحدذما يرث اآلخر, ولرن قد يشمرك النسوة, يالربع خاص بالزوتية 
 نما للزوج مع وتود الولد, سنأم  ونبين القسم الثان .

مع عدم األوالد ييما قدرا(: )وذو( يعن  الربع لرل زوتة يأرثر  ✻✻✻)وذو لرل زوتة أو ارثرا 
أسباب الميراث النكاح بمترد العقد, ولو مات أحدذما قبل الدخول يإن )زوتة دخل بها أو لم يدخل( 

 اآلخر يرثه, )وذو لرل زوتة أو أرثر( 
)أو أرثر( ذنا أطلقت ومعروية من تهة أخرى أنها مثنى وثالث وربا  يقمسمن الربع, وعلى ذاا الربع 

ما لزوج زوتمان, ثالثة, خاص بالزوتية, نما الزوج وحده عند وتود ولد الزوتة منها ومن غيره, و  ا 
 أربع يحينضا يقمسمن الربع بينهن على عدد الرؤو .

)مع عدم األوالد ييما قدرا(: يحمى الزوتات وذو للزوتة يأرثرا,)مع عدم األوالد(,ذناك الزوج مع وتود 
ولد األوالد يأخا الربع, عند عدم األوالد يأخا النصف, الزوتة عند عدم األوالد مأخا الربع, وعند ال

مأخا الثمن, نان الزوج على الضعف من الزوتة, والزوتة على النصف من الزوج, الحالة الم  يأخا 
ييها الزوج النصف ذ  مأخا الربع وذو عدم وتود الولد, والحالة الم  يأخا ييها الزوج الربع ذ  

 مأخا الثمن مع وتود األوالد.
ي  اكر الولد(: كلمة )ولد( خا معها أوالد حيث اعممدنا القول  ✻✻✻)واكر أوالد البنين يعممد 

البنين, يعن  الزوج يسمحق النصف مع عدم وتود الولد وولد الولد, والزوتة مسمحق الثمن مع الولد 
أو ولد الولد, ومسمحق الربع مع عدم الولد وولد الولد, وذكاا اكر أوالد البنين يعن  ابن ابن ابن ناا 

الصلب ي  منع الزوج من النصف نلى الربع, ومنع الزوتة من  لم يكن قبله أحد يساوي االبن من
 الربع نلى الثمن.

نان انمهينا من النصف والربع وعرينا بأن النصف ال يشمرك ييه اثنان, وعرينا أن الربع خاص 
 بالزوتية.

 -باب الثمن -
ْوتـَاتِ     ْوتـَِة والزَّ   َبَنــاِت َمـَع الَبِنـيَن أو َمـَع ال ✻✻✻ والثُّـْمُن ِللزَّ
 واَل َمُظـّن الَتـْمَع َشْرطًا يايـَْهِم. ✻✻✻ أو َمَع أوالِد الَبنــِيَن َياْعـَلِم     



 
  والثمن للزوتة والزوتات(: كما أن الربع للزوتة يأرثر عند انعدام الولد أو ولد الولد, يإن وتد(

ن كن تمعا يأرثر من الواحدة نلى  الولد ردذن من الربع نلى الثمن, نن كانت واحدة اسمقلت به, وا 
 األربعة يقمسمن الثمن.

نان الربع خاص بالزوتين, والثمن خاص بالزوتة يقط, ال يدخل باب الثمن نال الزوتة, والربع 
 مشمرك بين الزوتة والزوج, والنصف ال يشمرك ييه اثنان.

منبيه, يقول أن وال مظن التمع شرطا يايهم(: ذاا من باب ال ✻✻✻)أو مع أوالد البنين ياعلم 
الثمن للزوتة أو الزوتات مع البنين أو مع البنات, يعن  ناا وتد ولد للزوج منها أو من غيرذا, أو 

وتدت بنت للزوج منها أو من غيرذا, يإن الك يردذا من الربع نلى الثمن, أو وتد ولد الولد أو وتدت 
الميت أو ولد الولد قال ال مظن أن يكون  بنت الولد, يأيضا مردذا من الربع نلى الثمن, لما قال مع ولد

بشرط العدد, واحد يقط من مسمى الولد, ابن الميت واحد, بنت الميت واحدة, ابن ابنه واحد, بنت 
ابنه واحدة, أي يرد من ذؤال  ابن, ابن ابن, بنت أو بنت ابن ممنع الزوتة من الربع نلى الثمن وهللا 

 معالى أعلم.
 

  -باب الثلثين -
 

 مـَا َزاَد َعـْن َواحـَدةٍّ َيـَسْمعـاَ  ✻✻✻ ثُّـُلثـَاِن للَبَنـاِت تـَْمعـاَ وال  
ْذنِ  ✻✻✻ وذـَْو َكـَااَك ِلَبَنـاِت اإِلْبـنِ        َياْيـَهْم َمَقــاِل  َيْهَم َصـاِي  الاِّ

 َقـضـَى ِبـِه اأَلحــَْراُر والَعِبيـدُ  ✻✻✻ َوْذـَو ِلأُلخـَْمْيـِن َيمـَا َيـِزيدُ    
 َأْو أَلبٍّ َيـاْعمــَْل بـِهـَاا ُمـِصب. ✻✻✻ ذـــَاا ِناا كــُنَّ أُلمٍّ َوَأِب       

 
 :بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد 

ربع والثمن, لعلنا نن شا  هللا نكون ااررين لمقسيم الررو  المقدرة ي  كماب هللا وذ : النصف وال
وذاه مقدم بيانها, وعلمنا أن النصف ير  خمسةٍّ أيراِد, وبينه المؤلف: الزوج واألنثى من األوالد 
الخ.. ثم انمقلنا كما قلنا نلى غرية أذل الربع وال يدخلها نال أحد الزوتين, وانمقلنا نلى الثمن وذو 

 خاص بالزوتات الواحدة يأرثر. 
ى القسم الثان , األول النصف ونصره ونصف نصره, والثان  الثلثان نل -رحمه هللا–ثم تا  المؤلف 

ما زاد عن  ✻✻✻ونصرها ونصف نصرها, يتا  نلى باب الثلثين, قال: )والثلثان للبنات تمعا 



واحدة يسمعا(: )تمعا( ذنا مريد العدد التماع , والمشهور عند علما  اللرة أن أقل التمع ثالثة, 
و اثنان, علما  الحساب الممقدمون يقولون بداية العدد اثنان ولي  الواحد, ولرن المراد ذنا دونه وذ

الواحد لي  عدد ننما معد ما بعد الواحد, يعندذم أقل التمع اثنان ألنك متمع واحدا نلى واحد, وعلما  
د عن اللرة يقولون أقل التمع ثالثة, ولهاا االعمبار أرد المؤلف بأن المراد بكلمة )تمعا( بقوله ما زا

واحدة, يبقى والثلثان للبنات اثنمان يأرثر...وذاا الاي حمل المؤلف أن يرسر التمع باالثنين ما 
أنه يعمبر الثلثين للبنات تمعا ثالثة  -رض  هللا معالى عنهما–يقولون أنه كان يروى عن ابن عبا  

ف ما عليه التمهور يأرثر, ويقول أن الثنمين ملحقمين باألنثى الواحدة ي  النصف؛ ولرن ذاا خال
وما عليه اإلتما , وعلى مااا اعممد اإلتما  ي  ذاا؟ علما  األصول يقولون البد لإلتما  من نص 

يعممد عليه, واآلخرون يقولون ناا صح نقل اإلتما  لسنا ي  حاتة نلى من بنى عليه, ألن أذل 
ا موي  أبوذم قام عمهم وتمع اإلتما  ذم الاين يطالبون بالك؛ ولرن قالوا نن بنات سعد بن ربيع لم

وقالت نن سعدا موي  معك يا رسول هللا يقام  أخا المركة وكانما ابنمين, يتا ت أمهم نلى رسول هللا 
أخوه وأخا المركة والبنات ال يمزوتن نال بالمال وكن اثنمان, يأمهلهما ينزلت اآلية بموريث البنمين 

 ويأخا ذو الباق  معصيبا, يقالوا ذنا نص عن رسول هللاالثلثين, يأمره أن يعط  بنات أخيه الثلثين 
ومن بعدذم, نان ممن  وذاا نتما  عمل  من الصحابة وييهم الخلرا  الراشدون وأصحاب رسول هللا

ذو متمع عليه حمى قالوا أن ابن عبا  رتع عن ملك الرموى أو أنها لم مثبت عنه, وسوا  رتع أو 
ثقة خالف ثقات ويسمى عند العلما  شاا والشاا ال يعمل به,  مثبت أو بق  على رأيه يهو يعمبر

ويكرينا ما أتمع عليه الخلرا  الراشدون وعامة األصحاب وعليه تميع الرقها  والمحدثون وعلما  
 األمة أن ثلث  المركة للبنمين يصاعدا.

ما  نصرا  )ما زاد عن واحدة يسمعا(: )يسمعا( يعن  سما  نصرا  ووع  ويهم, سمعنا ويهمنا, س
 ومعرية وعمل واعمقاد.
يايهم مقال  صاي  الاذن(: )وذو( يعن  الثلثان لبنات االبن,  ✻✻✻)وذو كااك لبنات االبن 

ومقدم لنا بأن كلمة االبن ي  الرراض  خاصة باألوالد الاكور, بخالف كلمة الولد مشمل الاكور 
ياألوالد شملت اإلناث والاكور, لرن حينما  يوصيكم هللا ي  أوالدكم للاكر مثل حظ األنثيين واإلناث: 

يقول االبن مؤنثه البنت, لرن الولد ذل له مؤنث؟ ال, لرن االبن مؤنثه ابنة, البنت أصل لروي مسمقل 
 باامه.

يهنا )وذو كااك لبنات االبن( نان بنات البنت ال دخل لهن؛ البنت مرث الواحدة لها النصف, الثنمان 
ت من الصلب؛ بنت االبن قسيممها بنت البنت, ولد البنت, تانب األنوثة ي  لهما الثلثان, ذاه البن

الرر  ال يمعدى شخصه, يالبنت ال يممد أثر ميراثها نلى نسلها يقف عندذا؛ بخالف الولد وولد الولد 



وسلسلة الولد كلها بمح  الاكور يه  وارثة, وبمح  اإلناث ناا كانت بنت تا ت من ولد ولد ولد 
بطة بسلسلة ممصلة, بعد ذاه البنت من تا  عنها انقطع, وولد الولد يمش  بمح  الاكور ألنها مرم

حمى مأم  بنت الولد وكن عند حدذا يقط ونسلها ال يدخل مع المركة, يإان الثلثان للبنات, والثلثان 
 لبنات االبن.

أشرنا نقويها ويزيد من شا , ولرن كما  )يايهم مقال  صاي  الاذن( صرا  الاذن ملرة يعطيها هللا 
ي  ملرمها وقدرامها المررغ عن المشاغل والتدليات والخالييات والخصومات وكثرة المالذ  واللعب 

نور يقايه  يآمنوا باهلل ورسوله والنور ومتنب أرل الحرام, ألن الحرام يطرئ النور ويزيدذا الطاعة: 
كت ي  قلبه نكمة سودا " نكمة مرمة حمى هللا ي  قلب اإلنسان, ومعريون الحديث "ناا أانب انبا ن

يرلف, يإاا تا ت الموبة وتا ت المرررة وتا ت العودة نلى هللا وتا  العمل الصالح ومدارك هللا عبده 
باللطف وأزيل ذاا الرين تا  الصرا  وتا  النور, ولهاا داضما وأبدا يوصون طالب العلم بحسن النية 

كان من عادمه ناا صلى  -رحمه هللا–كرون اإلمام ابن ميمية واالتمهاد ي  الطاعة والعبادة؛ ويا
الصبح ال يقوم من مصاله حمى مطلع الشم  يقعد ياكر هللا مع كثرة الرمن الم  كانت ي  زمنه, 

 وكانوا يكلمونه ي  الك, ييقول ذو زادي طيلة يوم 
أال باكر هللا مطمضن القلوب ,ولرن بقوة الصلة باهلل, سيد  ليست قوة الروح وقوة البدن بكثرة الطعام

الخلق يقول: "أبيت عند رب  يطعمن  ويسقين" التماعة الاين اذبوا ي  غزوة اات الرقا  وكان 
أميرذم أبو عبيدة بن التراح, يقول الراوي: وزودنا رسول هللا بتراب ممر, كانوا ثالثماضة يران يقسم 

ا نمصها ونشرب عليها الما , ولقد نقصت ممرة علينا بالحرنة يوميا ثم صار يقسم علينا بالممرة يرن
 يوما يوتدنا عليها وتدا شديدا, يقول ينمش  يإاا بكثيب عظيم على ساحل البحر

يلما دنونا منه يإاا ذو حوت عظيم, يقلنا ننه ميمة, يقال أبو عبيدة: نعم ننه ميمة ولرنكم ي  سبيل 
, ولقد رأيت ثالثة عشر رتال يتلسون ي  عينه؛ هللا قد رزقرم هللا, يمكثنا عليه شهرا نأرل من لحمه
 الاي يهمنا يتاذدون ي  سبيل هللا وغااؤذم ممرة.

 نان يهم صاي  الاذن يرتع صرا  الاذن نلى منحة من هللا أوال...
قضى به األحرار والعبيد(: بدأ ببيان الثلثين للرر  الوارث وذو  ✻✻✻)وذو لألخمين يما يزيد 
نما نحصاضية ثم يرتع عليها ويرصل. للبنمين أو بنم  االبن  لم يأت بالشروط وال المواصرات وا 

)وذو لألخمين يما يزيد( كلمة أخمين ذاه عامة وسيرصلها بعد الك, ألن األخمين ثالثة أصناف: 
 شقيقمين, ألب, ألم, )يما يزيد( أخمين, عشرة..لهما الثلثان يقط.

ألن العبيد ناا معلموا مصح منهم الرموى, نان العلم )قضى به األحرار والعبيد(: )قضى( بمعنى أيمى, 
لي  وقرا على أحد, لرن منصب القضا  منصب نلزام , منصب والية وال يكون للمملوك والية على 



األحرار, لرن الرموى نشر العلم, قضى به األحرار والعبيد يعن  أيمى به, يعن  متمع عليه من تميع 
 د وال سيد عن عبد.الطواضف, ما شا ي  ذاا عبد عن سي

َأْو أَلبٍّ َياْعَمْل بهَاا ُمِصب(: بدأ ي  المرصيل, )ذاا( اسم نشارة راتع  ✻✻✻)ذَاا ِناا ُكنَّ أُلمٍّ َوَأِب 
لموريث األخمين الثلثين وذو لألخمين يما يزيد, ذاا الثلثين لألخمين ناا كن ألم وأب, واألخمين ألم وأب 

 يكونوا أخمين شقيقمين.
ن  األخمان ثالثة أقسام: أخمان شقيقمان, أخمان ألب, أخمان ألم, والثلثان ذنا لألخوات )أو ألب( يع

يما يزيد, من األخوات من الثالثة أقسام؟ ناا كن ألم وأب, ناا كن ألب يقط, نان األخمان ألم لي  لهم 
 دخل ي  ذاا.

 )ياعمل بهاا مصب( ياعمل بهاا مصب.
ن كان سيأم  ي  باب الحتب والمعصيب, الثلثان ذناك بع  الش   يحماج نلى المنبيه ع ليه, وا 

للبنمين, الثلثان لبنم  االبن, الثلثان لألخوات الشقيقات, الثلثان ألخوات ألب, ذناك مرصيل, لرن أريد 
أن أربط باب الثلثين بباب النصف كم يرعله الشراح؛ كم أذل النصف؟ خمسة: الزوج والبنت وبنت 

ألخت ألب, الخمسة أصحاب النصف أيراد, ذؤال  الخمسة ناا مأمى منهم االبن واألخت الشقيقة وا
اثنين معا انمقل من النصف نلى الثلثين, وذم: بنمين, بنم  ابن, أخمين شقيقمين, أخمين ألب, الواحدة 
من ذاه األصناف األربعة لها النصف, نن مرررت اثنين يأرثر يلها يكون لهما الثلثين, وال يتممع أذل 

معا ي  وقت أبدا, ما ييه مسألة يرضية يوتد ييها أصحاب ثلثين معا, نن وتد يصنف واحد ثلثين 
يقط, نما البنمين, نما بنم  االبن, نما الشقيقمين, نما األخمين ألب, لمااا؟ ألنه ي  ميراث األخت, 

عصب, البنمين الثلثين, ذاا ذو األصل األول, واشمرطوا ي  أخاذما الثلثين عدم وتود معهم أخ م
البنمين يقط لي  ذناك ولد, يالبنمين انرردما عن أخ يعصبهما, بنات االبن يشمرط ي  أخاذن الثلثين 

عدم وتود البنمين, وعدم وتود أخ لهن معصب, نان نلى ذنا لم يتممعا ابنما ابن مع بنمين, ألن 
اا وتدت بنت واحدة ذل  يأخان الثلثين؟ يأخان الشرط ي  أخا ابنما بنت الثلثين عدم وتود البنمين, وا 

السد  مممة الثلثين لوتود البنت, نان انمهينا من الرر  الوارث, ال يتممع أذل الثلثين معا ي  وقت 
 واحد, ألن أخا بنات االبن للثلثين مشروط ييه عدم وتود البنات اللوام  أعلى منهم درتة.

ين أوال عدم وتود شقيق معهم ألنه نأم  لألخمين الشقيقمين يشمرط ي  أخا األخمين الشقيقمين للثلث
ناا وتد معهن عصبهن خرتن من الرر  نلى المعصيب بالرير, نان أخمين شقيقمين لي  معهن 
شقيق, ويشمرط أيضا عدم وتود البنمين للصلب وعدم وتود بنم  االبن, ألن الشقيقمين ال يأخان 

 وال شقيق معهماالثلثين اال بانمرا  البنمين وبنم  االبن؛ ناا وتدت شقيقمين 



ووتدت بنت, البنت وحدذا نصيبها النصف, ووتدت بنت االبن واحدة أو اثنين أو ثالثة, ذن أولى 
من الشقيقات يأخان ما بق  من النصف, والشقيقات لي  لهن ش  , ألن الشقيقات مع البنات 

لعصبة يهن معهن معصبات( وا ✻✻✻ينمقلن من الرر  نلى المعصيب: )واألخوات نن مرن بنات 
ال يأخا نال ما أبقت الررو  يإاا لم مبق له الررو  لي  له ش  ؛ نان ال يتممع صنران من أذل 

 الثلثين.
بق  القسم الرابع األخمين ألب يشمرط ييهما عدم األخ ألب المعصب لهن, وعدم وتود كل من مقدم: 

ثلثين ولم يبق ألخوات األب عدم وتود األخمين الشقيقمين, ألنه لو وتدت األخمان الشقيقمان أخان ال
ش  , سقطن؛ طيب وتدت أخت شقيقة يلو وتدت األخمان ألب ووتدت البنت وبنت االبن: البنت لها 

النصف, بنت االبن السد , األخت الشقيقة الموتودة ذ  عصبة مع البنت, والعاصب لم يبق له 
أولى وذكاا؛ يشمرط لألخمين ش   من الثلثين, نان سقطت الشقيقة بالعصبة, نان الم  ألب من باب 

ألب ي  أخا الثلثين عدم المعصب وعدم وتود كل الطبقات الثالثة الممقدمة؛ يإاا وتد أخمان ألب يقط 
لهن الثلثان, وتدت أخت شقيقة واحدة وأخمان ألب, األخت الشقيقة أخات نصرها ألنها واحدة, 

 وباق  الثلثين ينمقل نلى األخمان ألب وهللا معالى أعلم. 
 

 -باب الثلث -
 
  بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على المبعوث رحمة

 للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاذرين, وبعد:
" باب الثلث-: -رحمة هللا عليه-قال ناظم ممن " الرحبية- 
 

 وال من اإلخـوة تمع او عـدد ✻✻✻ األم حيث ال ولد والثـلث يـر 
 حكـم الاكـور ييه كاإلنـاث ✻✻✻كاثـنين أو ثنمــين أو ثــالث 

 يرـرضـها الثـلث كما بيَّـنمه  ✻✻✻ وال ابن ابـن معـهـا أو بنـمـه 
ن يـــكــن زوج وأم وأب  يـثـلث البـاق  لـها مـرمب ✻✻✻ وا 
 يال مرـن عن العلـوم قــاعدا ✻✻✻ وذـكـاا مع زوتـة يصـاعـدا
 من ولـد األم من غــير مــين ✻✻✻ وذـو لإلثــنـين أو ثــنمـين

 يمـا لهـم ييمـا ســـواه زاد ✻✻✻ وذـكـاا نن كـثـروا أو زادوا
 المسطـور ييه كـما قـد أوضـح ✻✻✻ ويسمــوي اإلنـاث والاكـور



 
  رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا 

وصلنا أيها االخوة نلى باب من يرث الثلث؛ مقدم عندنا من يرث النصف ذم خمسة أيراد: الزوج 
والبنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت ألب, بشرط عدم وتود المعصب مع كل واحدة من ذؤال , 

ربع للزوج أو للزوتة, ممى للزوج؟ من كان معه من ذاا على سبيل اإلتمال؛ وبعد النصف الربع وال
ولد الزوتة من قد منعه, ألنه مقدم ي  باب النصف, وللزوتة الربع نن لم يكن معها ولد منه أو من 
ن كن تمعا اشمركن ييه,  غيره؛ بعد الربع الثمن خاص بالزوتية, الزوتة نن كانت واحدة انرردت به وا 

 د الرر  الوارث )الولد أو ولد الولد اكرا كان أو أنثى( بعد ممى يكون للزوتة الثمن؟ مع وتو 
ذاا تضنا نلى الثلثان, لمن الثلثين؟ ألربعة أقسام ذم أصحاب النصف عند المعدد, والعدد ذنا ثنمان 

يأرثر: بنمان, بنما ابن, شقيقمان, أخمان ألب بشرط عدم وتود المعصب, وكل طبقة يشمرط ييها عدم 
 وتود الم  قبلها.
: )والثلث ير  األم حيث ال ولد( ومقدم عندنا أن كلمة ولد ي  اصطالح -رحمه هللا–يقول المؤلف 

الرراض  مشمل الاكر واألنثى, بخالف ابن يقابله المؤنث بنت؛ السد  ير  األم بشرط أن ال يكون 
 للميت ولد اكرا كان أو أنثى.

الثلث, الشرط األول مع عدم وتود الرر   )وال من االخوة تمع او عدد( الشرط الثان  أن األم مأخا
الوارث؛ وال تمع من االخوة او عدد, وعرينا بأن اصطالح الرراض  أن العدد يبدأ من اثنين, نان األم 
من ذنا مأخا الثلث بشرطين: عدم وتود الرر  الوارث وعدم وتود االخوة, االخوة تمع او عدد معناذا 

نعها التمع اثنان يأرثر وي  ذاا التمع أخوان شقيقان, أخوان أخ واحد ال يمنعها من الثلث ننما يم
ألم, ذم أوالدذا ويردونها من الثلث نلى السد , وقوله ذنا )وال من االخوة تمع او عدد( ذناك من 
يشمرط ي  ذاا التمع من االخوة الاكورة, يال يرد األم عن الثلث من االخوة نال التمع الماكر أخوان 

قولون بأن الاكور واإلناث سوا , يلو وتد من الرر  الوارث بنت ابن ذل مأخا يأرثر والتمهور ي
الثلث؟ ناا وتد من االخوة أخوان أشقا  أو أخوان ألب أو أخوان ألم أو أخمان شقيقمان أو أخمان ألب 

أو أخمان ألم ذاه سمة صور؛ أخ وأخت ألب شقيقمان, أخ وأخت ألب  أخ وأخت ألم, يهاه ثالثة 
تعلها مأخا الثلث, ممى مسمحق األم الثلث؟ ناا انمرى الرر  الوارث وانمرى التمع من صور ال م

 االخوة, ما نوعية االخوة ذاه؟ مطلقا.
قال )تمع او عدد( ومعروف ي  اللرة أن التمع أقله ثالثة, يأراد أن ينبه على اصطالح الررضيين 

 ي  التمع, قال:



ا المشبيه يرسر التمع يعن  اكور, )أو ثنمين( يعن  نناث, )كاثنين أو ثنمين أو ثالث(: )كاثنين( ذا
 )أو ثالث( مشكلة.

ناث,  )حكم الاكور ييه كاإلناث(: حكم الاكور ي  ذاا التمع مثل اإلناث, اثنين أو ثنمين اكور وا 
اثنان مشكالن اكر وأنثى مطلق, عدد أخوة أشقا , ألب, ألم اكور, نناث, الاي يكون يهو شرط ي  

 مى مسمحق الثلث, يإن وتد ذاا الشرط اممنعت من أخا الثلث.انمرا ه ح
)وال ابن ابن معها أو بنمه(: لما قال حيث ال ولد أراد أن يسممبع وال ابن ابن معها وال بنمه, يأراد أن 

 يوضح أرثر.
ه, )يررضها الثلث كما بينمه(: يررضها الثلث ناا انمرت ملك الشروط حيث ال ولد وال ولد الولد وال بنم

 وحيث ال تمع من االخوة اثنان, اثنمان, مخملران, يحينضا يالثلث لها مرمب.
مسمحق األم الثلث بشرطين: األول عدم وتود الرر  الوارث, الثان  تمع من االخوة, أي نو  من 

األخوة؟ كل األخوة شقيق, ألب, ألم, اكور أو نناث, لو خنثى؟ ولو خنثى؛ لرن يشمرط ي  ذاا العدد 
أذال للميراث, سوا  ورث أو ُحتب, يعن  لو كان من االخوة أخوان واحد منهم قامل, القامل  أن يكون 

ال يرث, نان وتوده مثل عدمه, يعندذا أخ واحد, لو كان خمسة وييهم واحد قامل, األربعة الباقين 
مرر ؛ لو كان من أذل الميراث لرنه محتوب ال يرث, لو كان األب موتود وتمع من االخوة 

ودين, األب يحتب االخوة, يلو مرك األم وتمع من االخوة وأب, ذؤال  االخوة حتبهم األب, موت
يحتبون األم نلى السد  لي  لها الثلث, ناا وتد تمع من االخوة يهاا التمع يردذا عن الثلث, لو 
كان ذاا التمع محتوب عن الميراث بالشخص بأن كان األب موتود, يمات الميت ومرك األب واألم 

وأربعة اخوة, على ما مقدم لم مسمرمل األم وتود شروط أن مأخا الثلث,..ذاا ذو المتمع عليه ونص 
القرآن كما سيأم , يعلى ذاا التمع من االخوة وارث أو غير وارث يهو يمنعها من الثلث, أما نن كان 

من كان منعه من الميراث بوصف قاضم به يهاا وتوده وعدمه سوا , نان الاي يؤثر ي  وتوده 
ممنوعا عن الميراث بحتب الشخص ألنه لوال ذاا الشخص لورث, لرن الاي بالوصف الوصف قاضم 

 به ال 
ينرك عنه, يلو أن اإلخوة أرقا  مملوكين, الرقيق ال يرث يهو ممنو  من الميراث بوصف الرق ال 

مه ألنه قام بهم يحتبها عن الثلث؛ لي  ذناك أب, األم, واثنان من االخوة أرقا , ذاا التمع كعد
وصف يمنعهم من الميراث, يإاا منعوا من الميراث بالوصف منعوا من الحتب, نان وال تمع من 

العدد, وال يشمرط ي  ذاا التمع أن يكون وارثا, يسوا  كان ذاا التمع من االخوة وارثا أو ممنوعا 
ن كان ممنوعا ب الوصف يال يمنعها, من الميراث, ننظر نن كان ممنوعا بالشخص يهو يمنعها, وا 
 وذاه قاعدة مطردة الممنو  بالوصف وتوده كعدمه ي  تميع أبواب الميراث.



ن يكن( أي نن وتد الورثة زوج وأم وأب  ن يكن زوج وأب وأم(: ذنا مسألة تديدة, يقول المؤلف )وا  )وا 
ك تمع من )يثلث الباق  لها مرمب( نحن قلنا ناا كانت األم موتودة ولي  ذناك ير  وارث ولي  ذنا

االخوة , بأن مات ومرك أمه وعمه, مات ومرك أخ واحد شقيق, ياألم لها الثلث والباق  لألخ الشقيق 
أو العم؛ لرن الصورة اآلمية: نن يكن من الورثة, مامت زوتة عن زوتها وأمها وأباذا, ي  حالة وتود 

وج مارة يأم  ي  باب النصف ذاه الصورة زوج وأم وأب, قال ثلث الباق  بعد حصة الزوج, مقد أن الز 
ومارة ي  باب الربع, ذو ذنا ي  باب النصف حيث ال ولد, يرر  الزوج ي  ذاه الصورة النصف, 

يالباق  ذو النصف, لها ثلث الباق  يعن  ثلث النصف, يلو قدرنا أن المال سمة آالف, الزوج نعطيه 
لم يبق لألب نال السد , والقاعدة ي   ثالثة آالف, قالت األم أعطون  الثلث لعدم الرر  وعدم التمع

 يوصيكم هللا ي  أوالدكم للاكر مثل حظ األنثيين الميراث للاكر مثل حظ األنثيين ي  حالة المساوي: 
البنت والولد ممساويا مع الميت يللاكر مثل حظ األنثيين وكالك األخت مع األخ الشقيق ي  المعصيب 

مساوية معه يللاكر مثل حظ األنثيين, يلو أعطيناك أنت على ما له حظ األنثيين, واآلن األب واألم م
كنا سنعطيك ي  األول الثلث كامال لزدت على األب بالضعف, وصار األب الاي ذو اكر, وذو داخل 
ي  قاعدة للاكر مثل حظ األنثيين, صار العك  لألنثى مثل حظ الاكرين, يال نعطيك ذاا, من ذنا 

يألبويه لرل واحد  ال أعطوذا حقها ذاا يرضها الاي أعطاذا هللا: ق --وقع الخالف, ابن عبا 
ن كان له نخوة  منهما السد  مما مرك نن كان له ولد يإن لم يكن له ولد وورثه أبواه يألمه الثلث وا 

ابن عبا  يقول القرآن يقول ورثه أبواه نن لم يكن  يألمه السد ..يريضة من هللا وهللا عليم حكيم
نما أعطيناذا ثلث الباق , له ولد يألم ه الثلث, لمااا مردوذا من الثلث نلى السد , نحن لم نرددذا وا 

قالوا نحن ناا أعطيناذا الثلث على ظاذر اآلية ياضلت األب وزادت عليه برير موتب, ونظرا ألن 
ين, وكأنه القرآن قال الثلث ينحن احمرمنا اللرظ القرآن  واممثلنا األمر وتعلنا الزوج أتنب  عن األبو 

داضن ي  المركة, يأخا حصمه ي  المركة وما بق  بعد الزوج, يأعطيناذا الثلث حقها وما غيرنا عن 
الثلث, ولرن ي  الحقيقة ذل ذو ثلث أو سد , ي  الظاذر ثلث, لرن ي  الحقيقة بالنسبة لمتمو  

الثة آالف, ثلث المال سد , أما السمة آالف قسمناه نصرين, الزوج أخا النصف )ثالثة( وبقيت ث
 ( حقيقة آل نل  السد .6/1( )3/1الباق  )

يال مرن عن العلوم قاعدا(: وذكاا ثلث الباق  مع زوتة يصاعدا,  ✻✻✻)وذكاا مع زوتة يصاعدا
يقول كالك: مات الميت ومرك زوتمه وأمه وأباه, لها ثلث الباق  بعد الزوتة مع األب, الصورة نر  

زوتة, نعط  نصيب الزوتة, الزوج مارة مأخا الثمن ومارة الربع, ذنا الصورة األولى لرن بدل الزوج 
( بق  ثالثة آالف نقول لها 1000مأخا الربع, يإاا كان المال أربعة آالف, الزوتة أخات الربع )

مرضل  ذاا ثلث الباق , حقيقة األمر ذنا ثلث الباق  مع الزوتة يساوي ي  المال كله الربع, بينما 



لزوج يساوي ي  المال كله السد , ي  حالة وتود أحد الزوتين مع األب معها قالوا ثلث المال مع ا
كان يقول أعطوذا ثلثها كامال, حيث ال ولد وال  نعطيك ثلث الباق  ولي  ثلث الرل, يابن عبا  

تمع او عدد, التمهور: انعقد اإلتما  على ذاا الحال, ولهاا ذامان المسألمان غايرت ي  القانون 
 م أو النظام العام ي  ميراث األم الثلث, ألنه العا

ال ولد وال تمع من العدد, ولم مأخا الثلث كما ذو حقها ي  كماب هللا, قالوا ذاه مسمى الرراوين, وقيل 
سميت العمرين أو العمريمين ألن عمر أول من قضى ييها بثلث الباق , وقيل الرراوين نسبة نلى الررة 

واضحا كما تا  ي  الحديث " غرا محتلين, أرأيت لو أن ذناك خيل دذم والبيا  ي  التبين يكون 
بهم ييها خيل غر محتلة أمعرف خيلك قال: بلى بالرر والمحتيل" يقالوا ذاه سميت غراوين ألنها 

واضحة ي  مساضل الرراض  كوضوح الرر  الاي ي  تبينه غرة بيضا , يعن  ال نشكال وال نزا  ييها 
رحمه -عبا  وقيل رتع عنه؛ وبعضهم أيضا يحك  قوال لمحمد بن سيرينسوى ما تا  عن ابن 

, يوايق ابن عبا  ي  وتود الزوتة وال يوايقه ي  وتود الزوج -رحمه هللا–وذو معاصر لمالك  -هللا
على ذاا المرصيل بأن األم ناا وتد معها األب  والخلرا  األربعة  -رحمهم هللا–ياألضمة األربعة

 ين مرد نلى ثلث الباق  ولي  نلى ثلث المال.ومعها أحد الزوت
كالك يقولون لو كان محل األب التد يلها الثلث كامل, ألن رمبة التد مؤخرة عن رمبة األب, ذاا ما 

 يمعلق بقضية األم ي  حالميها حالة ما مأخا الثلث كامال وحالم  ما مأخا ثلث الباق .
ر مين(: )وذو( يعن  الثلث, )لالثنين( ماكر, من ولد األم من غي ✻✻✻)وذو لالثنين أو ثنمين 

)أوثنمين( مؤنث من ولد األم أخ ألم, يقول وكالك الثلث لالخوة ألم, ولدين, اثنمين, ولد وبنت, عشرة 
أول, عشرة أبنا , خمسة أوالد وخمسة بنات, ناا كان ولدان أي اخوة لألم اثنان يأرثر, اكورة, أنوثة, 

لألم يهم لهم الثلث شركا  ييه, ويسموي الولد والبنت ي  ذاا الثلث وال  خناثة, ما دام اثنان يصاعدا
يكون للاكر مثل حظ األثيين, ألنهما أميا عن طريق األم وذما ي  صلمهما بالميت سوا , يال مراضل 
بين االخوة لألم ي  أخاذم الثلث, ولرن سيأمينا ي  باب الحتب أن االخوة لألم يأخاون الثلث ناا لم 

ير  وارث وال أصل وارث, يالولد وولد الولد والبنت وبنت االبن يحتبون االخوة ألم, واألب والتد يوتد 
يحتبان االخوة ألم, نان ي  حالة عدم حتبهم بالشخص واسمحقوا الميراث يإن كانوا اثنين يأرثر يلهم 

 الثلث وذم شركا  ييه بالسوية.
زاد(: )زادوا( من الزيادة ضد النقصان, )زاد( من  يما لهم ييما سواه ✻✻✻)وذكاا نن كثروا أو زادوا

 الطعام والزاد الاي يمزود به اإلنسان, مهما زاد عددذم اثنين أو أرثر يهم شركا  ي  الثلث.



ييه كما قد أوضح المسطور(: )ييه( أي ي  قسممه ولد وبنت أخ  ✻✻✻)ويسموي اإلناث والاكور 
وولد المال ثالثة أربا ,خمسة أوالد وبنت واحدة المال وأخت ألم الثلث بينهما أنصاف, ثالثة بنات 

 أسدا  وذكاا على عدد الرؤو .
 

 -باب السد  -
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد
 وعلى آله وصحبه أتمعين وبعد:

  :"يقول صاحب منظومة "الرحبية 
 

 أب وأم ثم بنت ابن وتد ✻✻✻ من العدد والسد  ير  سبعة
 وولد األم ممام العده ✻✻✻ واألخت بنت األب ثم التده

 وذكاا األم بمنزيل الصمد ✻✻✻ ياألب يسمحقه مع الولد
  ما زال يقرو نثره ويحماي ✻✻✻ وذكاا مع ولد االبن الاي
 من نخوة الميت يق  ذاين ✻✻✻ وذو لها أيضا مع االثنين

 ي  حوز ما يصيبه ومده ✻✻✻ ند يقدهوالتد مثل األب ع
 لرونهم ي  القرب وذو أسوه ✻✻✻ نال ناا كان ذناك نخوه

 ياألم للثلث مع التد مرث ✻✻✻ أو أبوان معهما زوج ورث
 ي  زوتة الميت وأم وأب ✻✻✻ وذكاا لي  شبيها باألب
 مكمل البيان ي  الحاالت ✻✻✻ وحكمه وحكمهم سيأم 
 كانت مع البنت مثاال يحماى ✻✻✻ وبنت االبن مأخا السد  ناا

 باألبوين يا أخ  أدلت  ✻✻✻ وذكاا األخت مع األخت الم 
  واحدة كانت ألم وأب ✻✻✻ والسد  ير  تدة ي  النسب

 والشرط ي  نيراده ال ينسى ✻✻✻ وولد األم ينال السدسا
ن مساوى نسب التدات   وكن كلهن وارثات ✻✻✻ وا 

 العادلة الشرعية ي  القسمة ✻✻✻ يالسد  بينهن بالسوية
ن مرن قربى ألم حتبت  أم أب بعدى وسدسا سلبت ✻✻✻ وا 
ن مرن بالعك  يالقوالن  ي  كمب أذل العلم منصوصان ✻✻✻ وا 



 وامرق الرل على المصحيح ✻✻✻ ال مسقط البعدى على الصحيح
 يما لها حظ من الموارث ✻✻✻ وكل من أدلت برير وارث

 األولى يقل ل  حسب  ي  الماذب ✻✻✻ ومسقط البعدى باات القرب
 من غير اشكال وال غمو  ✻✻✻ وقد مناذت قسمة الررو 

 
 :بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد 

ال  ✻✻أعمقد يمكن نماكر الررو  المقدرة ي  كماب هللا سمة, )والرر  ي  نص الرماب سمة 
ا البمة( وعلى منهج المؤلف لم يخملف ياكر العدد نتمال  ويأم  به مرصيل , ير  ي  اإلرث سواذ

ومقدم لنا بيان حسب نظام المؤلف أصحاب النصف وذم خمسة, وانمقل نلى أصحاب الربع ثم أصحاب 
الثمن ثم أصحاب الثلثين ثم أصحاب الثلث؛ يالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث خمسة بق  من 

ذو أطولها, نان باب السد  ذو كما يقولون المصرية, وذو الاي يتمع أيراد الورثة السمة السد  و 
حسب منهته  -رحمه هللا–ييما ينمقلون ييه من ير  نلى ير  ذاا على سبيل المقريب, والمؤلف 

 ي  أول النظم نلى اآلن, يعن  يأم  بالعدد المتمل ثم يرصل ييه, وذنا كالك:
أب وأم ثم بنت ابن وتد(: تا  بالعدد متمل, ثم أخا  ✻✻✻)والسد  ير  سبعة من العدد

يرصل مرصيل تزض  يبين من ذم السبعة, ثم بعد الك مرصيل آخر يبين شروط ميراث ذؤال  أصحاب 
 السد .

)أب وأم ثم بنت ابن وتد(: )أب وأم( بدأ باألصول, األبوان األب واألم؛ )ثم بنت ابن( وبنت االبن لو 
الرر  بنت ابن ابن ابن ابن, ما دامت خرتت عن نطاق بنت الصلب, مقدم لنا  أن الطبقة الثالثة من

بنت االبن ي  النصف وي  الثلثين, ي  النصف ناا كانت بنت الصلب وكانت واحدة, ي  الثلثين ناا لم 
مرن بنم  الصلب وكانت اثنمين يأرثر؛ )وتد( التد ي  النسب يكون أب األم وأب األب, يأي التدين 

 األب, يالتد الاي بينه وبين الميت أنثى ساقط, أب األم ال يرث  أحب؟ أب
وكل تد يدل  نلى الميت بمح  الاكور يهو من الورثة, التد أب األب, أب أب أب أب األب, لرن ناا 
تا  عن طريق األم انرصل األب, والتد ييه مرصيل بسيط وذو أن التد ذنا, كلمة التد مطلق على 

ب, يأب األم ساقط من األول ال ش   له, ولرن التد أب األب ما دام بمح  أب األم, وعلى أب األ
 الاكورة ولو طلع نلى أعلى ما يكون يهو من الورثة.

وولد األم ممام العده(: )واألخت بنت األب( بنت األب ذاا قيد  ✻✻✻)واألخت بنت األب ثم التده 
أقسام: أخت عن طريق األب يقط, أخت  ي  األخت أخرج الشقيقة وبنت األم, ألن عند األخوات ثالث

عن طريق األم يقط, أخت عن طريق األبوين أب وأم وذ  شقيقة؛ قال صنف واحد من األخوات وذب  



األخت بنت األب يعن  األخت ألب ليست الشقيقة وليست الم  ألم؛ )ثم التدة( التدة كالك, لرن ناا 
م, ولرن ي  الميراث التدة مطلق على أم األم يه  أطلقت التدة نالت كرة األم, يإاا أطلقت يه  أم األ

مطلق تدة سوا  أم األم أو أم األب, يرل واحدة منهن محمل بطاقة الميراث ولها السد  ال ممعداه؛ 
)وولد األم ممام العده( كلمة ولد األم ذو األخ ألم, وكلمة )ولد( مطلق على الاكر واألنثى, وولد األم 

أعطانا عدد متمل سبعة, ثم  -رتمه هللا–نا ممام العدة؛ نلى ذنا المؤلف اكرا كان أو أنثى, نان ذ
 يصل لنا األيراد.

ويرصل  -رحمه هللا–نحن اآلن ي  حاتة ممى يرث كل واحد من ذؤال  السبعة السد , ييبدأ المؤلف 
 المرصيل النهاض .

ع الولد( األب وذكاا األم بمنزيل الصمد(: )ياألب يسمحقه م ✻✻✻)ياألب يسمحقه مع الولد 
يسمحق السد  مع الولد, والولد ي  الميراث مشمل الاكر واألنثى, لو مات الميت عن أب وبنت, األب 

له السد  لوتود البنت ألنها من الورثة؛ لو مات ومرك ولدا اكرا وأباه, األب له السد ؛ لو مات 
نان األب يسمحق السد  نن  ومرك عشرة أوالد, األب له السد  مع الولد قل أو كثر, اكر أو أنثى؛

وتد ير  وارث, ألن ولد الولد يحل محل الولد, وبنت االبن محل محل البنت, وحينضا يأخا األب 
 السد  مع الرر  الوارث.

)وذكاا األم بمنزيل الصمد(: )وذكاا( نشارة لألب, األم مثل األب مأخا السد  عند وتود الولد أي 
أمه وابنمه وابنة ولده, لو مات ومرك ولد أو ولد ولده أو عشرة الرر  الوارث, لو مات الميت ومرك 

أوالد أو خمسة بنات يلألم السد , لو مرك أباه وأمه وولده, اتممعت األم واألب, لرل واحد منهما 
وورثه أبواه لرل  السد ؛ نان األبوان معا يسمحق كل واحد منهما السد  مع وتود الرر  الوارث: 

 قال )بمنزيل الصمد( يشير نلى اآلية الرريمة. ن كان له ولدواحد منهما السد  ن
ما زال يقرو نثره ويحماي(: وذكاا األبوان يسمحق كل واحد  ✻✻✻)وذكاا مع ولد االبن الاي 

منهما السد  كما اسمحقاه مع الولد كالك يسمحقانه مع ولد االبن, )وذكاا مع ولد االبن الاي 
–عن  ولد الولد, ولد ولد ولد ولد الولد؛ وذكاا يرصل المؤلف ما زال يقرو نثره ويحماي( ي ✻✻✻
أن كال من األبوين يسمحق السد  مع وتود الولد للصلب اكرا كان أو أنثى مع وتود ولد  -رحمه هللا

 الولد اكرا أو أنثى مهما نزلت درتمه.
ها أيضا( من نخوة الميت يق  ذاين(: )وذو( السد , )وذو ل ✻✻✻)وذو لها أيضا مع االثنين 

يعن  ممماز األم بشرط زاضد عن األب, كالذما يشمرط ي  أخاه السد  وتود الولد أو وتود الرر  
يإاا  )*(الوارث, ولرن األم ممميز عن األب بشرط زاضد, ألنها مسمحق السد  عند وتود عدد من االخوة

                                                 

- 
 األب حيجب االخوة كله  ال يرتك هل  شيء(*)



وة واالخوة محتوبين باألب وتد أب وأم وال ير  وارث, األب سيأمينا ي  المعصيب, واألم مع وتود االخ
ال يرثون ويحتبونها حتب نقصان من الثلث نلى السد ؛ وعلى ذاا األم يشمرط ي  أخاذا السد  

 شرطان: وتود الرر  الوارث ووتود تمع من االخوة ورثوا أو لم يرثوا.
, مرهوم )مع االثنين( وذو لها أي السد  لألم زيادة على وتود الرر  الوارث مع وتود اثنين يصاعدا

العدد لو وتد أخ واحد ال يردذا عن الثلث, مسمحق الثلث مع األخ الواحد اكرا كان أو أنثى, لرن ناا 
 كان االخوة عددا من اثنين يصاعدا ال مأخا الثلث ننما مرد نلى السد .

)من اخوة الميت يق  ذاين(: اخوة الميت ألم, ألب, أشقا , أي نوعية االخوة؛ حمى بعضهم يقول 
رج محت ذاه الرلمة أربعين صورة: اكر وأنثى, اكران, أنثييان, أنثييان واكر وخنثى...وكلها راتعة يند

 نلى وتود تمع من االخوة.
)والتد  -رحمه هللا–ي  حوز ما يصيبه ومّده(: يقول المؤلف  ✻✻✻مثل األب عند يقده  )*()والتد

ه( مثل األب عند يقده( عند يقد األب, )ي  حوز( يعن  تمع, )م ه أو ُمدِّ ا يصيبه( أي ي  ير , )وَمدِّ
التد أب األب مثل األب عند انعدام األب, ناا وتد األب يال ميراث للتد, ألن األب أقرب نلى الميت 
وأول بالميت من التد, ياألقرب يحتب األبعد؛ يإاا لم يوتد األب ووتد التد أب األب يهو مثل األب 

مثل األب ييما يأخاه ي  حوز ما يصيبه أي ي  تمعه نليه لرن ذاه المثلية ليست على عمومها, 
ه ما يكيل به من المكيال, أي بما نكيل لألب نكيل للتد, يالتد  ه وما يمد به من العطا , وُمدِّ ه, َمدِّ ومدِّ

ه أمر معنوي وذو ما نطاوله به من  ه المكيال, َمدِّ عند يقد األب نكيل له بالمد الاي كلنا لألب؛ ُمدِّ
 عطا .

لرونهم ي  القرب وذو أسوه(: التد مثل األب عند انعدام األب, ذاه  ✻✻✻)نال ناا كان ذناك نخوه 
قاعدة عامة, ولرن يسمثنى من مماثلة التد لألب ي  الحاالت الم  سنمرلم عنها يال يكون التد 

ير أرثر كاألب, يعن  التد مثل األب ي  كونه يأخا السد  يقط, ولرن ي  حاالت ثانية األب له مأث
من التد ما ذ  ذاه الحاالت؟ )نال ناا كان ذناك نخوه( االخوة مع األب, األب يحتبهم, لرن االخوة 

التد مثل  -باب التد واالخوة–مع التد؟ ذناك خالف, له مع االخوة ثالث حاالت وله باب مسمقل 
تمع من االخوة, األب ي  ميراث السد  عند وتود الرر  الوارث, ولي  التد مثل األب عند وتود 

 ألن األب يحتبهم, والتد يشاركونه ويرثون معه, نان خالف األب ي  ذاه.
)لرونهم ي  القرب وذو أسوه( )لرونهم( أي االخوة والتد ي  القرب من الميت أسوة, بين التد والميت 

 تسر األب, وبين االخوة والميت تسر األب.

                                                 
(*)

 هو أب األب. – 



لتد مرث(: ناكركم بما مقدم الثلث لألم, ياألم للثلث مع ا ✻✻✻)أو أبوان معهما زوج ورث 
يثلث الباق  لها مرمب( ناا كان زوج وأم وتد, ذل التد ذنا مثل  ✻✻✻ولرن)نن يكن زوج وأم وأب

األب ذناك؟ ال, غايره, كما أن التد غاير األب عند وتود االخوة, يرالك التد يراير األب عند وتود 
وال مرد نلى ثلث الباق  لمااا؟ ألم األم واألب ممساويان ي   أحد الزوتين معهما, األم مأخا الثلث كامال

الدرتة من الميت, والتد بعيد عنها درتة, يهناك األب واألم مع أحد الزوتين, األم لها ثلث الباق , 
وذنا التد مع األم مع أحد الزوتين لها الثلث كامال وكالك مع وتود الزوتة, ألن قضية الرراوين 

 حكمهما واحد.
 سم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:ب 

على سبيل اإلتمال على عادمه ي  تميع الررو  المقدرة ي   -رحمه هللا معالى–قدم لنا المؤلف 
منهما كماب هللا بأن من يرث السد  سبعة, واكر األبوين واكر التد والتدة, ياألب واألم كل واحد 

بأن من يرث السد   -رحمه هللا معالى–يسمحق السد  مع وتود ولد الميت, لما بّين لنا المؤلف 
سبعة, وقدم لنا كل من األب واألم ممن يرثون السد  والك بشرط يشمرك ييه كل من األب واألم وذو 

السد  لوتود الولد, نن كان للميت ولد اكرا كان أو أنثى, يلو مات الميت ومرك أباه وولده, ياألب له 
ولو كان محل الولد بنت يأيضا لألب السد  لوتود البنت, والبنت يصدق عليها كلمة ولد, وكالك ولد 

الولد وبنت االبن, وتود واحد منهما يتعل لألب السد ؛ واألم كالك, ناا وتدت األم ووتد ولد 
ت االبن يرالك يكون لألم السد ؛ للميت, ياألم مأخا السد , أو بدل الولد بنت, أو ولد الولد أو بن

وذاا الشرط يشمرك ييه كل من األب واألم, ومزيد األم عن األب ي  أخا السد  وتود تمع من 
االخوة, والتمع ذنا أقله اثنان, سوا  كان ذاا التمع وارثا أو محتوبًا بالشخص؛ يلو وتدت األم 

لسد ؛ لو وتدت األم ومعها اثنان من اخوة ووتد الولد أو البنت أو ولد الولد أو بنت الولد, أخات ا
الميت ألم, من اخوة أشقا , من اخوة ألب, واحد شقيق وواحد ألب, واحد شقيق وواحد ألم, يوتود 
التمع يرد األم نلى السد ؛ يلو وتد األبوان معا: مات ومرك أمه وأباه ومرك الولد, يرل واحد من 

مات ومرك أبويه وأخوين شقيقين أو ألب أو ألم أو األب ومن األم له السد  لوتود الولد؛ ولو 
مشكلين, يإن أولضك االخوة يحتبون باألب وال ميراث لهم مع وتود األب, ومع الك يإن األم مأخا 

 السد  مع وتود االخوة ولو كانوا محتوبين باألب.
ومّده( أي  ي  حوز ما يصيبه ✻✻✻ثم انمقل نلى التدة والتد, يقال: )والتد مثل األب عند يقده 

عند يقد األب, ألنه ناا وتد األب والتد, التد محتوب باألب, ألن األب أقرب لولده من التد, يعند 
يقد األب ووتود التد يأم  التد ويحل محل األب, يقال: )والتد مثل األب عند يقده( أي عند يقد 

ه( من اإلمداد والمدد, يمد , أو )مدِّ األب؛ )ي  حوز ما يصيبه ومّده( المد آلة الريل وذو مد النب 



من الميراث ما يمد به األب عند يقد األب لحلول التد محل األب؛ ثم بدأ يسمثن  من ذاه القاعدة من 
كون التد مثل األب, قال لي  على اإلطالق, ألنه له أحكام مراير األب, أوال مع االخوة )نال ناا كان 

ألب مع االخوة يحتبهم, ولرن التد مع االخوة لرونهم ي  القرب وذو أسوه(؛ ا ✻✻✻ذناك نخوه 
مكمل البيان ي  الحاالت( قال سيعقد لهم بابا  ✻✻✻ال يحتبهم, قال: )وحكمه وحكمهم سيأم  

مسمقال يسمى باب التد واالخوة, ثم يقول وكالك التد لي  كاألب ييما مقدم لك ي  قضية الرراوين 
الباق  لها مرمب( )وذكاا مع زوتة يصاعدا  يثلث ✻✻✻الممقدم اكرذما )نن يكن زوج وأم وأب

يال مرن عن العلوم قاعدا( يقول ذنا نحن قلنا أن التد مثل األب, ولرن ي  ذاه الحاالت  ✻✻✻
 الثالث, ال يكون مثل األب:

الحالة األولى: عند وتود االخوة, ما ذو الررق من حالة التد ومن حالة األب مع وتود االخوة؟  
يحتب االخوة, والتد ال يحتبهم يشاركونه ويشاركهم, ألن التد واالخوة قربهم من الررق ذو أن األب 

الميت سوا , كل يأم  نلى الميت عن طريق األب, التد يأم  عن طريق األب الاي ذو ولد التد, 
واألخ يأم  عن طريق األب ألخيه الميت, يمساويا ي  الوصول نلى الميت عن تسر األب اشمركا؛ 

 أميه مباشرة.بخالف األب ي
الحالة الثانية: ي  الصورة الم  مأخا ييها األم ثلث الباق  مع األب, مأخا الثلث كامال مع التد, يإاا 
وتد: زوج وأم وتد )بدل األب ذنا تد( لو كان زوج وأم وأب, األم مأخا ثلث الباق , لرن زوج وأم 

م مأخا ثلث المال كامال؛ وكالك زوتة وتد, األم مراير ذنا, يخملف حكم التد عن وتود األب, بأن األ
 وأم وأب, ناا كان التد محل األب يالتد لي  مثل األب, 

ألن الزوتة واألم واألب, األم مأخا ثلث الباق , يإاا كان محل األب تد, التد ال يردذا نلى ثلث 
األب ممساوية  الباق , مأخا ثلث المال كامال, ألن التد لي  بمنزلة األب, لمااا؟ ألن األم مع وتود

ي  الميت بالقرب؛ نان التد لي  مثل األب ي  معاملة األم عند وتود الزوتة أو الزوج, ير  حالة 
وتود األب مع أحد الزوتين يكون لألم ثلث الباق  ولألب الثلثين من الباق ؛ يإاا وتد التد محل 

 األب ال يردذا وال يؤثر عليها مأخا ثلث كامال.
 ي  زوتة الميت وأم وأب ✻✻✻ألب )وذكاا لي  شبيها با

مكمل البيان ي  الحاالت(: )وحكمه وحكمهم( أي وحكم التد  ✻✻✻وحكمه وحكمهم سيأم  
الممرلم عنه, أي وحكمهم سيأم  ييما بعد مكمل البيان ي  الحاالت, ألن له حاالت ثالث, يأم  

 مرصيلها ي  محلها نن شا  هللا.
 ديد من موريث السد , وما مقدم يمعلق باألبوين وبالتد محل ذنا يبدأ الدر  التديد: ذاا نو  ت

 األب. 



كانت مع البنت مثاال يحماى(: بنت االبن مأخا السد  ناا  ✻✻✻)وبنت االبن مأخا السد  ناا 
كانت مع بنت الصلب مثاال يحماى, قال ي  ذاا المرميب ناا نظرنا بنت االبن وبنت الصلب أيهما أقرب 

ب, بنت االبن نازلة درتة عن بنت الصلب؛ ومقدم ذناك ي  باب الثلثين, وقلنا نلى الميت بنت الصل
أنه ألصحاب النصف ناا معددن ما عدا الزوج, للبنت أو بنت االبن أو الشقيقة أو الم  ألب, ذاه 

أربعة أصناف يسمحقون النصف, يإاا وتد اثنان من األربعة: بنمان, بنما ابن, شقيقمان, أخمان ألب, 
ذاا يأخا الثلثين؛ يإاا وتدت بنت للصلب مسمحق النصف لو كانت معها أخمها, لو كان  كل صنف

الميت مات عن ابنمين سينمقل البنات من النصف نلى الثلثين, اآلن ذنا: بنت واحدة للصلب وبنت 
يالبنت مأخا النصف, مااا بق  من الثلثين؟ السد  مأخاه بنت االبن؛  -وذاا باإلتما –ابن, يقولون 

يإاا وتدت بنت واحدة يلها النصف, ابنمين لهما الثلثان, يإاا وتدت بنت للصلب واحدة مأخا النصف 
 وبنت االبن مأخا باق  الثلثين مرملة للثلثين.

والمثال الاي يحماى: مات عن بنت ابن وال موتد بنت الصلب, بنت االبن وحدذا مأخا النصف, يوتد 
بنت االبن مأخا النصف  -عن  ي  الدرتة الثالثة من الميتي–معها بنت ابن ابن أنزل منها درتة 

وبنت ابن ابن مأخا السد  مرملة الثلثين, ألن بنت االبن وحدذا مأخا النصف, وبنما ابن يأرثر لهن 
الثلثين, يإاا وتدت بنت االبن ولم موتد بنت الصلب, يبنت االبن محل محل بنت الصلب ومأخا 

 مأم  بنت ابن ابن ورا ذا ومأخا سد  الباق  من الثلثين. النصف, بق  من الثلثين السد ,
لو أن بنت الصلب موتودة وخم  بنات ابن موتودات, مأخا بنت الصلب النصف كامال, وخم  

بنات االبن لهن السد  مرملة للثلثين, ألن بنات الصلب لو كن عشرة يأخان الثلثين, نان معدد الرر  
كان من الطبقة العليا للصلب أخان الثلثين, وبنت االبن لم يبق لها  الوارث من النسوة له الثلثين, نن

 ش   ألن الثلثين اسمررقا عند بنات الصلب.
باألبوين يا أخ  أدلت(: يقول كالك الحال, األخت الشقيقة  ✻✻✻)وذكاا األخت مع األخت الم  

ذما ي  القوة سوا ؟  ناا انرردت أخات النصف, يإاا وتدت أخت ألب, ذما ي  القرب سوا , لرن ذل
واحد يدل  بحبل والثان  يدل  بحبلين, ذاه شقيقة من أم وأب, وملك من أب يقط, ذما ي  القرب 
سوا  ألن األب واحد, نان الشقيقة قوية مأخا النصف, لو كان الشقيقة عدد: خم  شقيقات أو 

لهن, أما ناا كانت شقيقة عشرة لهن الثلثين, نان األخت ألب مع اسمرراق الشقيقات للثلثين ال ش   
واحدة أخات حقها النصف كما مقدم, الباق  من الثلثين السد , مأم  األخت ألب ومأخا السد , كما 
 تا ت بنت االبن مع البنت للصلب وأخات السد ؛ ولو كان األخوات ألب خمسة عشرة مع الشقيقة

 لي  لهن نال السد  مرملة الثلثين.



واحدة كانت ألم وأب(: كلمة )ي  النسب( لمخرج التدة من  ✻✻✻)والسد  ير  تدة ي  النسب 
الرضاعة, والنسب مرون أم األم أو أم األب, والسد  ير  تدة واحدة سوا  كانت تدة ألم يعن  أم 
األم أو ألب يعن  أم األب؛ ومبحث التدة والتدات نحماج الرتو  والعودة نليه بعد بيان ير  ولد 

رصيل, وموريث التدة أيضا كان موضع خالف ومساؤل حمى ي  عهد األم, ألن لهم ش   من الم
أعطى التدة السد , ونعلم تميعا أن سد  التدة لي   وتا  من أخبره أن الرسول الصديق 

أصيال, ولرنه سد  األم, السد  الاي لألم يكون للتدة؛ وموريث التدة من حيث ذو يأم  البحث 
ريث التدة أم األم وأم األب, ناا انرردت واحدة منهما أخات ييه ي  معدد التدات والمتمع عليه مو 

ذناك من يقول نزيد خطوة ونورث ثالث تدات, ييزيدون  -رحمه هللا–السد  وذاا ماذب مالك 
موريث أم أب األب)أم التد ألب( وذاا يقف عنده الحنابلة, وعند األحناف والشايعية كل تدة أدلت 

على ثالث وال على اثنين؛ ولرن البحث ييما ناا اتممعن من الم   بوارث يه  مرث وال يقصرون العدد
 مأخا السد  منهن؟ سيأم  يبّينه: 

ن مساوى نسب التدات  ي   ✻✻✻وكن كلهن وارثات( )يالسد  بينهن بالسوية  ✻✻✻)وا 
م القسمة العادلة الشرعية( وال ندخل ي  ذاا المتال اآلن, ولرن على سبيل اإلتمال مقدم لنا األب واأل

 والتد وبنت االبن واألخت ألب والتدة وولد األم ممام العدة.
والشرط ي  نيراده ال ينسى(: ولد األم ذو األخ ألم يرث السد  نن  ✻✻✻)وولد األم ينال السدسا 

ن وتد المعدد  كان واحدا اكرا كان أم أنثى, أخ ألم أو أخت ألم يعند االنرراد لمن وتد له السد , وا 
شمركن ي  الثلث, لو كان عشرة اخوة ألم يهم شركا  ي  الثلث, أما الواحد يقط أخ مع عدم الحتب يي

ألم أو أخت ألم يمن انررد من اخوة األم اكرا أو أنثى يله السد ؛ نان ممام العدة من السبعة األخ 
ا لو ألم اكرا كان أم أنثى, يإاا زاد عن واحد, اثنين يأرثر يهم شركا  ي  الثلث, ومعنى المشاركة ذن

كان االخوة ألم ثالثة اكور وثالث نناث, ال نقول للاكر مثل حظ األنثيين, ولرن نقول الاكر واألنثى 
ي  الك سوا  على عدد الرؤو , ألنهم لم يأموا عن طريق المعصيب ولرن تا وا عن طريق رحم 

السد , وبق  قد أنهى الرالم عن السبعة الاين يرثون  -رحمه هللا–األم؛ وعلى ذاا يكون المؤلف 
عنده مرصيل ي  موضو  التدات, وذاا المرصيل يحماج نلى وقت أوسع حمى ال يشوش علينا ما مقدم 

 وباهلل الموييق. -نن شا  هللا-نرتضه نلى ما بعد 
 

 
 



   بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
 ومن وااله :

لنا يا نخوان ي  مباحث السد  ي  األبوين والتد والتدة وبنت االبن مع البنت واألخت ألب مع مقدم 
الشقيقة, وبع  الش   عن التد كونه يحل محل األب نال ي  بع  المواطن ثم تا  ذنا نلى 

 الصنف السابع ممن له السد  ليرصل ييه وذو التدات, قال:
نت ألم وأب(: كل تدة ذ  تدة ي  النسب ولرن واحدة كا ✻✻✻)والسد  ير  تدة ي  النسب 

احمرازا من التدة ي  الرضا , مثال امرأة أرضعت ننسان يه  أمه رضاعة, أمها تدة له ي  الرضاعة, 
التدة ي  الرضا  أو األخ ي  الرضا  أو األب ي  الرضا  ال دخل لهم ي  باب الميراث وذاا بإتما ؛ 

على ننسان بأن أعمقه وصار الوال  له يمات, تدمه موتودة ال وكالك الوال , لو أن ننسان له وال  
 دخل لها ي  ميراث الوال ؛ نان السد  ير  التدة.

ما  يقول ذنا )واحدة كانت ألم وأب(: يعن  أن التدة طريقها نلى الميت بأحد الطريقين: نما األب وا 
تدة أم األب لها أم ولها أب, وأمها األم, يأم األب تدة وأم األم تدة, ونحب أن نعيد نلى األاذان أن ال

لها أم ولها أب, سممشعب شترة كبيرة نلى حد بعيد, أم األب وأمها وأم أم أمها وأم أم أم أم أمها كل 
ذاا الخط تدة ألب, نأم  كالك لألم, األم لها أم ولها أب, وأم األم لها أم, ولها أب, أبو األم له أم 

أمها وأم أم أمها تدة ألم؛ يعندنا طريقين: طريق بمح  اإلناث من  وله أب, يالتدة أم األم وأمها وأم
األم وأمهامنا نلى أمنا حوا  وذاه كلها تدة ألم؛ وعندنا طريق يبدأ باألب وأمه, أم ذاا األب وأمهامها 
مسير ي  خط مموازي مع تدة األم, أمهات أمهات أمهات أم األب, تدة ألب طريق واحد قريبة أو 

عندنا قنامان للتدة, قناة عن طريق األم وأمهامها, وقناة عن طريق أم األب, ذامان  بعيدة, المهم
اقمصر  -رحمه هللا–التدمان من تهة األم أو من تهة األب موضع امراق ال خالف ي  الك؛ ومالك 

ي  موريث التدات على ذامين القنامين يقط, يال يرث عند مالك نال التدة الم  تا ت من ذاه القناة 
ذاه القناة؛ المرصيل ي  لو اتممعنا, لو ايمرقنا, لو اقمربنا, لو ابمعدت ذاا مرريع آخر, لرن يهمنا و 

مأصيل الرر , مأصيل الميراث لباب التدة, من التدة عند مالك الم  مرث, من تا ت عن طريق أم 
واحدة وذ  أم أمهامها,  األم وأمهامها ذاا كله خط واحد؛ وأم األب وأمهامها؛ األم ال يأم  عنها نال قناة

وأبو األم ذو تد لرن ذل ذو وارث؟ ال, مقدم لنا أن الوارث من األتداد ذو من تهة األب, يالتد أب 
األم ال يرث, يإاا كان التد ألم ال يرث يأمه من باب أولى, آباؤه وأبا  آباضه وأمهامهم وكل ما مشعب 

نما عن طريق األم كما قلنا قناة واحدة أم  األم وأمهامها؛ نأم  من تهة األب, أم األب تدة الغ, وا 
ومعادل ي  الدرتة أم األم, ألن أم األب بينها وبين الميت األب يقط وذو ابنها, وأم األم بينها وبين 

الميت أمه يقط وذ  ابنمها, يأم األم وأم األب ممعادلمان ي  الدرتة والمرمبة؛ ناا تضنا نلى تهة األب, 



أم, أمه دخلت ي  تدة الميت, أبوه له أم, أم تد الميت مأم  نلى الميت عن ذاا األب له أب وله 
طريق ولدذا الاي ذو تد الميت, يهاا التد للميت أمه بالنسبة ألب الميت تدة يه  التدة الثانية 

للميت عن طريق أبيه, أم أب أب الميت, ولو تضنا ألب أب الميت له أب وأمه مرون أم أم أب الميت؛ 
قال التدة الوحيدة الم  من تهة األم, والتدة األولى الم  من تهة األب والم   -مه هللارح–أحمد 

امرق مالك على موريثهما أنا موايق وأزيد عليهما التدة الثانية أم أب األب, نان رتعنا نلى الورا  
تد تد درتة ثالثة, يتا ت أم أب األب يعن  تدة األب, أحمد قال أنا أضيف ذاه أيضا؛ لو رتعنا 

األب, أمه أيضا أم أب أب أب األب ومدلية بوارث, ألن التد من تهة األب يهو وارث وأمه وارثة؛ ناا 
مأصل عندنا تدة من تهة األم مع أمهامها ير  واحد, وتدة من تهة األب وذ  أم األب ذ  الدرتة 

يه  تدة, أحمد  األولى ي  التدات ألب, ناا تضنا ورا ه بدرتة وذ  تدة األب يعن  أم أب األب
 يلحقها بالبنمين ويصير عنده ثالث تدات وارثات.

قالوا ال, لمااا نضيف تدة األب وذ  أم أب األب؛ وكل تدة أدلت  -رحمهما هللا–الشايع  وأبو حنيرة 
بتد وارث ال يوتد من يحتبها نورثها؛ ذل ذناك يرق بين الثالثة؟ مالك قال: تدمين واحدة من تهة 

 ألب يقط؛وواحدة من تهة ا
قاال:كل تدة أدلت بتد  -رحمهما هللا–أحمد زاد تدة األب )أم أب األب(؛ لرن أبو حنيرة والشايع  

وارث وذو ما كان عن طريق األب ولي  ذناك من يحتبها من أذل الميراث؛ ولهاا أصحاب الرراض  
يمصور وتود أرثر الممقدمين يقولون: ماذب الشايع  وأبو حنيرة ذو أمر نظري ولي  عمل  ألنه ال 

 من ثالث مرامب للتدات, نان يهمنا من ناحية الرقه والميراث.
واحدة كانت ألم وأب(: )واحدة كانت( نن كانت واحدة  ✻✻✻)والسد  ير  تدة ي  النسب 

أخات السد  سوا  كانت من تهة األم أو من تهة األب, ذاه الخطوة األولى أن السد  ير  
تا ت عن طريق األم أو تا ت عن طريق األب, واألم ال يأم  عنها نال التدة نن كانت وحدذا وسوا  

 تدة واحدة وذ  أم األم وأمهامها, واألب يأم  عنه أمه وأم أبيه وأم تده نلى ما شا  هللا. 
 والسد  ير  تدة ي  النسب واحدة كانت سوا  ألم أو كانت ألب.

ن مساوى نسب التدات  يتمعون على أن األم ناا وتدت  وكن كلهن وارثات(: ✻✻✻سيأم : )وا 
حتبت التدة من أي طريق كانت, نن كانت عن طريق األم يه  بنمها وأقرب منها يال مأخا أمها معها 
ن كانت التدة من تهة األب يإن األم أقرب من التدة من تهة األب, وأصل السد  لألم,  ش  ؛ وا 

أنه أطعم التدة عند عدم األم  نة عنهولم يوتد ير  سد  للتدة ي  كماب هللا, ولرن تا   ي  الس
 .السد  والك ي  خالية أب  بكر



واحدة كانت ألم وأب(  ✻✻✻)والسد  ير  تدة ي  النسب يقول:  -رحمه هللا–ما دام المؤلف 
واإلتما  على أن التدة ال ميراث لها مع األم سوا  كانت التدة من تهة األم أو من تهة األب؛ ناا 

التدة أم األب يلها السد , ناا كان ولدذا أي التدة من تهة األب موتود ذل  لم موتد األم وكانت
مرث السد  مع وتود ولدذا أو ولدذا يحتبها؟ عند المااذب الثالثة: الشايعية واألحناف والمالرية أم 

ال يحتبها؛ ما ذو السبب؟ األضمة الثالثة  -رحمه هللا–األب ال مرث ي  وتوده يحتبها, وعند أحمد 
لوا: ذ  األصل ما لها ش   يلما تا ت وكان ولدذا ي  طريقها ردذا, وأحمد يقول: أصل السد  قا

 لي  لألب حمى يردذا, السد  لألم واألم غير موتودة يينمقل نلى البديل وذ  التدة.
واحدة كانت ألم وأب( نال الم  من تهة األب ال  ✻✻✻)والسد  ير  تدة ي  النسب نان: 

 لدذا وذو أبو الميت.ش   لها مع وتود و 
والشرط ي  نيراده ال ينسى(: كلمة )ولد( ي  الميراث مدل على  ✻✻✻وولد األم ينال السدسا )

الاكر واألنثى, )والشرط ي  نيراده ال ينسى(: يعن  نن كان واحدا ولدا أو بنت, يإن وتد أخ ألم أو 
الوارث واألصل الوارث الاي ذو أخت ألم على االنرراد يله السد  طبعا ما لم يحتب )يحتبه الرر  

األب( نان ولد األم ممام عدة السبعة, ألنه بانرراده يأخا السد  ولد أو بنت؛ أما ناا كانوا أرثر من 
 واحد يلهم الثلث.

 يأم  المؤلف مرة أخرى نلى التدات:
ن مساوى نسب التدات   وكن كلهن وارثات  ✻✻✻)وا 
دلة الشرعية(: عرينا أن السد  للتدة نن كانت ي  القسمة العا ✻✻✻يالسد  بينهن بالسوية 
 وحدذا, سوا  لألم أو لألب

لو كانت التدة أم األم والتدة أم األب, واألم ليست موتودة واألب غير موتود, ومويرت الشروط, لمن 
ن مساوى نسب التدات( مساويا ي  المرمبة )أم أم, أم أب( أم  نعط  السد  ألم األم أو ألم األب؟ )وا 

م, أم أم أب ذل ذما ممساويمان ي  الدرتة؟ نحن قلنا أن قناة األم مممد نلى حوا , وكالك أم األب أم أ
مممد نلى حوا , نان خطان مموازيان؛ يعلى ذاا نن كن ي  الدرتة األولى, أم الميت أمها موتودة, 

ي  الدرتة األولى نان أم أم الميت, أم أب الميت كالذما ي  المرمبة الثانية من الميت, األم واألب 
وأمهامها ي  الدرتة الثانية, وذنا مساويا يالسد  بينهن بالسوية, لو ارمرعوا درتة صارت أم أم أم 
األم, وأم أم أم األب ممساويات, حكمهم بالسوية؛ بعدذا سيأم  ناا كانت واحدة ممقدمة على الثانية 

 وواحدة ممأخرة والممقدمة من تهة األم أو من تهة األب.



( ييه نقطة ياكرذا العلما : )*(ي  القسمة العادلة الشرعية ✻✻✻ل: )السد  بينهن بالسوية يقو
, وتدة لألب من تهة أحد الطريين, -لألب واألم سوا  -ناا وتدت تدمان, تدة واحدة من تهة األم

بولد ناا أحد مزوج ابنة خالمه, أمه وخالمه بنات تدة واحدة ذ  أم أم الزوج وأم أم الزوتة, يتا  
ومات, صارت ذاه التدة تدة لهاا الولد من تهة أمه ومن تهة أبيه, الولد أب أبيه من تهة أم أبيه 

من تهة أخرى, يمساوما ي  الدرتة, أم األم ذنا وأم األب ذناك, السد  بينهن بالسوية أو التدة 
ي أمه من ذاه التدة, الم  ذ  للطريين لها أرثر؟ ذاا المولود الاي تا  من أوالد الخاالت, أبوه الا

أبو أبيه من تهة أخرى, وتا ت التدة الم  من أبيه من تهة أخرى, ذو تا  للتدة ذاه من تهة 
أمه, تا ت أم أبيه )تدة ألبيه( وذاه تدة ألمه وتدة ألم الزوج من تهة الطريين أمومة, والتدة من 

حدة معلقت بسبب واحد؛ ذل تهة األب تا ت بعيد عن ذاه التدة, يواحدة منهم معلقت بسببين ووا
السد  بينهن بالسوية أيضا أو ييه يرق؟ الم  ذ  تدة للطريين)أب وأم( قالوا: لها ثلث  السد , 
والم  تا ت من طرف بعيد لها الثلث الثان , ألن ملك أدلت نلى الميت بررعين: بنمها زينب أنتبت 

بعل , التدة لعل  من تهة أمه  حسن, وبنمها ياطمة أنتبت خديتة, حسن وخديتة مزوتوا يتا وا
ومن تهة أبيه ألن كال من األمهات بنامها, لرن الزوج أبوه من بعيد ذناك, يالبع  يقول يالسد  

بينهن السوية ولم ينظر نلى اخمالف أو معدد التهة, والبع  قال ذاه أقوى مأخا ثلث  السد , وملك 
 التمهور على المناصرة. مأخا ثلث السد  يقط؛ ولرن المرتيح هللا معالى أعلم,

ن مرن قربى ألم حتبت  أم أب بعدى وسدسا سلبت(: ذاه قضية ي  المموازيات, نحن  ✻✻✻)وا 
ومن تهة األب قناة ممعددة, لرن موضع  -أم األم وأمهامها-قلنا بأن التدة من تهة األم قناة واحدة

سد ؛ ولرن ناا حصل التدة أم األم االمراق أم األب وأمهامها, يلما المقيا ومقابال ومساويا مقاسما ال
لم موتد نال ي  الطبقة الرابعة أم أم أم األم, والتدة أم األب موتودة ي  الطبقة الثالثة أم أب األب, 

من األقرب للميت, الم  أم األم أو أم األب؟ أم األب, ذاه صورة قد مرون العك , الم  من تهة األم 
ب ي  الدرتة الخامسة مااا يكون الحكم؟ نحن عرينا أنه عند ي  الدرتة الثالثة, والم  من تهة األ

ن مساومما اقمسمما؛ ناا كانت واحدة أقرب من الثانية مااا نرعل؟ ذاا الاي بدأ  المساوي ي  المرمبة, وا 
 يرصل ييه المؤلف:

ن مرن قربى ألم حتبت  أم أب بعدى وسدسا سلبت(: القربى ألم نقول ذ  أم أم األم ي   ✻✻✻)وا 
ن مرن قربى ألم الدر  تة الثانية, والم  من تهة األب أم أم أم األب, يالقربى للميت من تهة األم, )وا 

أم أب بعدى وسدسا سلبت( القربى من تهة األم محتب البعدى من تهة األب  ✻✻✻حتبت 
 ومسلب منها السد  كامال.

                                                 
(*)

 العادلة املرضية(. أو: )يف القسمة  - 



ن مرن بالعك  يالقوالن  القربى من تهة  ي  كمب أذل العلم منصوصان(: بالعك  يعن  ✻✻✻)وا 
األب أم أب األب, أما من تهة األم, أم أم أم األم, يمن تهة األب المرمبة الثانية, ومن تهة األم 

 المرمبة الخامسة, يه  عك  الصورة األولى.
ن مرن بالعك  يالقوالن( قوالن منصوصان ي  المااذب ومستلة ي  كمبهم, ما ذو القوالن؟ نن  )وا 

من تهة األم, والقرب من تهة األب؛ لما كان القرب من تهة األم حتبت  مرن العك  بأن كان البعد
البعدى ألب, لرن ذنا ال, ال مسقط البعدى, سبحان هللا لمااا لما كانت من تهة األم ال مسقط ومن 

 تهة األب مسقط؟ 
ن مرن بالعك  يالقوالن   ي  كمب أذل العلم منصوصان ✻✻✻)وا 

امرق الرل على المصحيح(: )ال مسقط البعدى( الم  من و  ✻✻✻ال مسقط البعدى على الصحيح 
تهة األم, )وامرق الرل على المصحيح( وامرقت األرثرية على مصحيح ذاا القول, بأن البعدى ألم ال 
مسقطها القربى ألب؛ ولمااا القربى ألم أسقطت البعدى ألب؟ قالوا: عند المساوي لي  ذناك كالم, 

كانت اات األم ممقوى بعاملين, القرب للميت وكون أصل السد  لألم,  وعند قرب األم وبعد اات األب,
يران تانبها قوي من تهمين: القرب واألصالة, لرن لما انعكست, نن ابمعدت الم  ألم وضعرت بالبعد, 

تا ت قوة االرمباط باألم وتبرت ذاا الضعف ياقمسمت معها, نان نن مرن قربى ألم حتبت بعدى 
هة األب ضعيرة, لي  لها األصل وابمعدت عن الميت؛ يإاا كان العك  الم  ألم ألب, ألن الم  من ت

 ضعرت بالبعد لرن قويت باألصالة مع األم, يتبر قوة ارمباطها باألم ضعرها بسبب البعد.
يما لها حظ من الموارث(: وكل تدة أدلت برير وارث يما لها حظ  ✻✻✻)وكل من أدلت برير وارث 

ة الم  مدل  برير وارث؟ نحن قلنا أن األم عندذا أمها وأبوذا, أبو األم تد, أمه من الموارث, من التد
تدة, ولرن مدل  بوارث أو برير وارث؟ برير وارث, نان يما لها حظ, ألن الاي أدلت به ال يرث يريف 

 بها ذ .
رحمه –ي  الماذب األولى يقل ل  حسب (: بين لنا المؤلف  ✻✻✻)ومسقط البعدى باات القرب 

حالة المساوي مع المعدد, وحالة المراوت مع المعدد أي معدد التهة, ولرن لما وتد المعدد من  -هللا
تهة واحدة يعن  أم األم وأمها, أم أم األم مصبح تدة ألم, يوتدت تدة رقم واحد الم  ذ  أم األم, 

ب رقم اثنين؛ تدة من تهة األ -أم أم األب-ووتدت أمها تدة رقم اثنين؛ أو وتدت أم األب وأمها
قال: )ومسقط البعدى باات القرب( لو وتد من تهة األم سلسلة تدات نلى أربع تدات, نظرنا التدة 

وحلت  5أو  4الرابعة بينها وبين الميت نن كان الطريق خال  ولي  ذناك أحد, تا ت التدة  رقم 
دنا تدة قربى الم  ذ  أم محل األم وأخات السد , لرن ناا كانت أم األم موتودة وأمها موتودة, يعن

األم, وتدة بعدى الم  ذ  أم أم األم, من الم  مأخا السد ؟ األقرب, ومسقط البعدى باات القرب, 



ووتدت  -أم أم األم–ألن القريب أولى وأقرب نل  الميت وذكاا لم موتد أم األم ولرن وتدت تدة األم 
ثة, التدة الرابعة محتوبة برقم ثالثة؛ وذكاا أمها بعدذا التدة الرابعة, لرن مع وتود التدة رقم ثال 

من تهة أم األب, كلما معددت التدات من طريق واحد, يإن األقرب منهن نلى الميت محتب الم  
 ورا ذا.

 من غير نشكال وال غمو ( وقد مناذت وهلل الحمد. ✻✻✻)وقد مناذت قسمة الررو  
 
 
 

 
 
 
  
   العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب

 محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاذرين, وبعد:
 رحمه هللا-بية "قال ناظم ممن " الرح- : 
 

 -باب المعصيب-
 

 بكل قول موتز مصيب ✻✻✻ وحق أن نشر  ي  المعصيب
 ال من القرابات أو المو  ✻✻✻ يرل من أحرز كل المال
 يهو أخو العصوبة المرضله ✻✻✻ أو كان ما يرضل بعد ير  له
 واالبن عند قربه والبعد ✻✻✻كاألب والتد وتد التد 
  والسيد المعمق اي اإلنعام ✻✻✻ واألخ وابن األخ واألعمام
 يرن لما أاكره سميعا ✻✻✻ وذكاا بنوذم تميعا
 ي  اإلرث من حظ وال نصيب ✻✻✻ وما لاي البعدى مع القريب

 أولى من المدل  بشطر النسب ✻✻✻ واألخ والعم ألم وأب
 يعصبانهن ي  الميراث ✻✻✻ واالبن واألخ مع اإلناث
  يهن معهن معصبات ✻✻✻ واألخوات نن مرن بنات

 ــاب التعصـــــــــــيببــــــ



  نال الم  منت بعمق الرقبة ✻✻✻ ولي  ي  النسا  طرا عصبة
 
  هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى

 وااله وبعد:
: المعصيب: مرعيل من العصب, والعصب ذو تمع -باب المعصيب-: -رحمه هللا–يقول المؤلف 

الش   بعصابة, ويقال عصابة الرأ  وذو ما مشده بها, وسميت العماضم عصاضب ألنها معصب بها 
مرعيل من العصبة, وذو الاين معصبوا  الرأ ؛ والعصبة التماعة الممعصبة بعضها ببع , والمعصيب

أي اسمداروا حول الميت من أصوله ي  أعاله ومن يروعه ي  أدناه ومن توانبه, ياألصول: اآلبا  
 واألتداد, والررو : األبنا  وأبنا ذم, والتوانب: االخوة واألعمام وأوالدذم, ذاا ذو المعصيب.

ير  ومعصيب  ✻✻✻اعلم بأنَّ اإلرث نوعان ذما ومقدم لنا ي  أواضل ذاا النظم المبارك قوله: )و 
على ما قسما( وذناك قسم الميراث نلى قسمين: ير , يعن  ذناك من يرث بالرر , وذناك من يرث 

؛ والمعصيب ذو )*(بالمعصيب؛ والرر  ذو التز  المررو  المقدر ال يقبل زيادة وال نقص ي  األصل
 ما اكره ذنا:

( معناه وتب, وينطق بضم  ✻✻✻)وُحقَّ أن نشر  ي  المعصيب  بكل قول موتز مصيب(: )ُحقَّ
الحا  وبرمحها َحقَّ أي وتب, ُحقَّ مبن  للمتهول أيضا وتب, أي بعد أن أرملنا الرالم على القسم 

 األول من قسم  الميراث وذو بالرر  كما
 ✻✻✻ه قال: واعلم بأن اإلرث نوعان: ير  وذو الاي مرلم عليه )واإلرث ي  ير  الرماب سم 

ال ير  ي  اإلرث سواذا البمه( واكر لنا الررو  السمة المقدرة ي  كماب هللا النصف وأصحابه, 
والثلثان وأصحابهما, والثلث والسد  والربع والثمن, وبين لنا من يأخا ملك الررو , وبعد أن أنهى 

 بيان القسم األول وذو الررو  قال:
موتز مصيب(: وحق شرعا أو وحق  علمًا وحق بكل قول  ✻✻✻)وُحقَّ أن نشر  ي  المعصيب 

مأليرا بعد أن بينا القسم األول, وتب علينا ببيان القسم الثان , قال وحق لنا أن نشر  ي  المعصيب, 
 )نشر ( أي نبدأ ي  بيان المعصيب, ثم مااا قال ي  معريف المعصيب؟ قال:

 من القـرابات أو الـموال  ✻✻✻)يرل من أحرز كل المــال 
يهو أخو العصوبة المرضله(: يهنا ذل عرف لنا المعصيب  ✻✻✻كان ما يرضل بعد ير  له أو 

أو عّرف لنا من يأخا بالمعصيب, قال من يأخا كل المال ناا انررد أو يأخا ما أبقت الررو  يهو أخو 
 العصوبة, من ذو أخو العصوبة, ومن ذو الاي ناا انررد أخا كل المال أو ما أبقت الررو ؟ ولهاا

                                                 
(*)

 الله  إال ما يرد عليه يف الرد أو العول هذا شيء آخر. - 



يقول العلما  ذاا معريف بالحكم وذو يقمض  الدور, ألنك ناا قلت من انررد أخا كل المال يكون 
عصبة, يمن العصبة الاي انررد أخا كل المال؟ ولما كان المعريف بالحكم لي  تامعا مانعا وال مبينًا, 

ان ذاا مدخل اضطر أن يعطف على الك ببيان العصبة, باكر آحادذم واكر أيرادذم واحدا واحدا, ن
لبيان القسم الثان  من قسم  الميراث الاي أشار نليه ي  أول النظم: )واعلم بأنَّ اإلرث نوعان ذما 

 ير  ومعصيب على ما قسما(. ✻✻✻
بكل قول موتز مصيب(: )بكل قول( القول عند علما  اللرة كما قال ابن مالك: )كالمنا لرظ مريد )

حده كلمة, والقول عم( يعندذم الرالم والرلمة والرلم والقول؛ كاسمقم, واسم ويعل ثم حرف للرلم, وا
يالرالم ما كانت ييه نسبة نسنادية صحيحة كالتملة الرعلية أسندت الرعل لراعله, والتملة االسمية 
بنيت الخبر على المبمدأ تا  زيد ييه نسبة اسنادية وذو المت   نلى زيد قام زيد, ييه نسبة يعلية 

لزيد, يهاا مريد ياضدة يحسن السكوت عليها يهو كالم؛ أما الرلم يهو أن متمع بين  أسندت يعل القيام
حرف واسم ويعل ولرن ليست ييه ياضدة يحسن السكوت عليها, نن تا  زيد, نن حرف, تا  يعل, زيد 
اسم, يتمعت أقسام الرلمة ي  مركيب واحد ولرن لي  ييه ياضدة يحسن السكوت عليها يمسمى كلم, 

ى كالم, ألن الرالم ما اشممل على ياضدة يحسن السكوت عليها تا  زيد, قام زيد, ياضدة وال مسم
كاملة, لرن نن تا  زيد كلمات ثالث, أنوا  الرلمات ي  اللرة, ولرن لم نسمرد, يمااا يحصل نن تا  

طلق على زيد؟ لم يمم الرالم؛ والقول عم, "وكلمة بها كالم قد يؤم", مقول كلمة, الرلمة مرردة وقد م
وموصف محاضرة  -محاضرة–الرالم الرثير, يلق  كلمة بين يدي موضو , يلق  كلمة ي  متممع 

اسمررقت ساعة بأنها كلمة, "وكلمة بها كالم قد يؤم" يعن  قد يوصف ويطلق؛ "والقول عم" كلمة قول 
أو  يصدق على الحرف يقط, يصدق على الرعل يقط, يصدق على الرالم وعلى الرلم مرردة كانت

 متملة أو طويلة أو قصيرة, ويطلق على ما ييه ياضدة وما ال ياضدة ييه.
يهنا يقول: )بكل قول( أي من القسم الاي ييه الراضدة؛ )موتز( لي  ييه اإلطالة ولي  ييه 

االخمصار المخل؛ )مصيب( أي بعيدا عن الخطأ؛ نان ذاه مقدمة من المؤلف بأنه شر  ي  بيان 
 م الميراث وذو المعصيب.القسم الثان  من أقسا

من القـرابات أو الـموال (: )يرل( كما يقولون صور كل  عن  ✻✻✻يرل من أحرز كل المــال قال: )
ما خرج يرد  كل من عليها يان  كل نر  ااضقة الموت المناطق يشمل التميع وال يخرج منه يرد: 

 من األيراد.
أي المركة )من القرابات أو الموال ( الموال  ذو )يرل من أحرز( أي امملك وضم وأخا )كل المال( 

 أصحاب العمق, يرل 



قريب للميت, وكل مولى له بالعمق يحرز كل المال, أو ال يحرز كل المال وكان معه من أصحاب 
الررو , ييأخا أصحاب الررو  يروضهم, وما بق  بعد الررو  ييكون له, أي أن العاصب من ناا 

 ز كل المال, ومن وتد معه صاحب ير  أخا ما أبقت الررو .انررد عن أصحاب الررو  حا
يهو أخو العصوبة المرضله(: )أو كان ما يرضل بعد ير   ✻✻✻)أو كان ما يرضل بعد ير  له 

له( والرر  اسم تن , قد مرون الررو  ممعددة, عدة أشخاص لهم يرو  ي  المسألة: أم وأخ 
 , األم واألخ ألم واألخت ألم والبنت أصحاب ألم وأخت ألم وبنت وعم, كل ذؤال  أصحاب يرو 

يرو , والعم ينمظر ما أبقت الررو  له يهو للعصوبة, أو ما أبقت الررو  )يهو أخو العصوبة( 
أخوذا يعن  ذو, يهو العاصب؛ كما أشرنا بأن كل من أحرز كل المال, أو كان ما يرضل بعد الرر  

يأخا كل المال أو يأخا ما أبقت الررو ؟ ولهاا  له يهو أخو العصوبة, من ذو أخو العصوبة الاي
 بدأ بمعريف العصبة بالمسمية واأليراد.

ن علت  ✻✻✻)كاألب والتد وتد التد  واالبن عند قربه والبعد(: )كاألب والتد( ذاه األصول وا 
 )وتد التد( كالك, 

 واالبن عند قربه والبعد( ابن ابن ابن ابن, يعن  األصل والرر .)
األب والتد وتد التد واالبن وابن : والسيد المعمق اي اإلنعام( ✻✻✻األخ واألعمام  )واألخ وابن

االبن واألخ وابن األخ ذؤال  قرابات أو أتانب؟ قرابات الميت, ممعصبين حوله: األب والتد من أعلى, 
 رابات.االبن وابن االبن من أسرل, واألخ وابن األخ واألعمام حوله من التوانب؛ نان ذؤال  اوي الق

كالك السيد المعمق اي اإلنعام ذو لي  قريب, ولرن بالوال  أعمق ذاه  )والسيد المعمق اي اإلنعام(
الرقبة, يصارت حرة مرث ومورث, ووال ذا لمن أعمقها, يالمعِمق يصير عصبة لهاا المعَمق نن مات 

وا يروضهم والباق  ولم يوتد له وارث بالرر  أحرز كل المال, نن مات وكان له ورثة بالررو  أخا
لهاا المعِمق ألنه عصبة؛ ونريد أن نقرب الموضو : ذو اكر لنا أعيان ناا كنت ااررا وحايظا: 
)والوارثون من الرتال عشرة( أخرج من ملك العشرة الزوج واألخ ألم, البقية ممن اكر ذناك ذم 

دون قيد ويسمون العصبة العصبة, األصول والررو  والحواش , يإاا كان األمر كالك يهؤال  عصبة ب
بالنر , ألنه ذو بنرسه قوي يعصب الميت, والعصبة منقسم نلى ثالثة أقسام: عصبة بالنر  وذو 
الاين اكرذم, وذو مح  الرتال, وعصبة بالرير وذو نناث مع الرتال ي  درتمهم نال بنت األخ مع 

 ✻✻✻أخيها يال يعصبها كما سيأم : )ولي  ابن األخ بالمعصب
أو يوقه ي  النسب( يهؤال  النسوة مع العصبة بالنر  يصبحن عصبة بالرير, وذناك القسم من دونه 

وعصبة   الثالث: عصبة مع الرير ذاا خاص بمح  اإلناث؛ نان العصبة ثالثة أقسام: عصبة بالنر
بالرير وعصبة مع الرير, وقد الحظنا بأن المررقة بين ذاه األقسام الثالث قد مشكل على كثير من 



خوة, ولرن نحن نقصر كل صنف على حدى حمى ال يلمب  علينا األمر بعد أن أخانا الركرة اال
 اإلتمالية.

يرث بالعصبة بنرسه متموعة من الاكور  -سوا  ي  االسمعمال-نان العصبة, العاصب, وكلهو 
معنى  خاصة وذم الاين سماذم المؤلف من األب والتد واالبن وابن االبن مهما نزل, واألخ ابن األب

اا قيل األخ ألب يإنه يأم  معه ألب وأم يعن   ابن األب ليخرج ابن األم, ياألخ ألم لي  عاصبا, وا 
األخ الشقيق واألخ الاي ألب يقط, وابن األخ من أبيه ولي  ابن األخ من أمه, ياألخ ألم لي  

وارثين ي  أول عاصبا يضال عن ولده؛ وعلى ذاا كما أشرنا كل الاكور الاين وردت أسماؤذم ي  ال
 النظم ذم العصبة بالاات ما عدا الزوج واألخ ألم لي  عاصب يأخا يرضه وينمه .

ولي  ي  النسا  طرا وسيأم  ي  النهاية ندخال عنصر من المرأة بالعصبة بالاات حينما يقول: )
نال الم  منت بعمق الرقبة( مرون عاصبة باامها ألنها أعمقت الرقبة يصارت عصبة  ✻✻✻عصبة 

 لها كأبيها كابنها كأخيها كعمها وهللا سبحانه ومعالى أعلم.
 
  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن

 وااله وبعد:
بيان الوارثين بالرر , أمى ببيان الوارثين بالمعصيب, ألنه  -رحمه هللا معالى–بعدما أنهى المؤلف 

 ي  أول نظمه: قدم
ير  ومعصيب على ما قسما( وبين ملك الررو  السمة  ✻✻✻)واعلم بأنَّ اإلرث نوعان ذما 

وأصحابها, ولما أنهى بيان الوارثين والوارثات بالرر  وحظهم من الررو  المقدرة ي  كماب هللا 
( وأنهى القسم األول, تا  ببيان القسم الثان , القسم الثان  ذو الميراث بالمعصيب , يقال: )وُحقَّ

يعن  وتب ومعين بعد بيان الميراث بالرر  )أن نشر ( أي نبدأ من تديد ي  بيان المعصيب, وقال: 
)بكل قول موتز مصيب( والحقيقة بأن ذاا القيد أو االلمزام وارد ألن الرالم ي  المعصيب مطول وييه 

ن لم يمقن الحتب والمعصيب ال مرريعات, والمعصيب أمر مهم, وكالك الحتب حمى قال العلما : " م
يحق له أن يرم  ي  الرراض  " وذنا يقول العلما : المعصيب مرعيل من العصب, والعصب ذو شد 

الرأ  بالعصابة, وسم  الورثة بالمعصيب عصبة الميت ألنهم يلمرون حوله المراف العصابة بالرأ , 
ين بعضهم ببع , وكالك عصبة ومنه العصبة التماعة الاين يرمبطون برابطة ما ييكون ممعصب

الممويى ي  الميراث ذم الاين معصبوا حوله أو اشمد أمره بهم ي  حيامه؛ ثم بدأ يعرف العصبة ال 
بالمعريف الاي ذو بالحد المنطق  التن  والرصل, ولرن بالحكم, والمعريف بالحكم كما يقول علما  

 المنطق ي  الدور ال يمأمى المعريف, ألنه تا  ذنا: 



 من القــرابات أو المـوال (  ✻✻✻ل من أحرز كل الـمال ير)
يهو أخو العصوبة المرضله( ومن ذو الاي يحرز كل  ✻✻✻)أو كان ما يرضل بعد ير  له 

المال أو يأخا ما أبقت الررو ؟ سنرتع نلى ما قلنا يال محصل نميتة, وذاا الدور لما لم يمم معريف 
والمعلوم عند علما  الرراض  كما سيأم  مقسيمها نلى ثالثة  العصبة به, انمقل نلى المعريف بالعدد؛

أقسام:أولها العصبة بالنر , تميع الورثة من الرتال ما عدا األخ ألم والزوج, والوارثون من الرتال 
عشرة نخرج منهم األخ ألم والزوج, وباق  الثمانية عصبة: االبن وابن االبن واألب والتد واألخ 

 بن أخ شقيق وابن أخ ألب وعم شقيق وعم ألب...الشقيق واألخ ألب وا
قال: )وكل من أحرز كل المال( بمعنى ناا مات الميت ولي  ذناك صاحب ير , يالمال لهاا 

العاصب, مات عن أخ له, مات عن أبيه, مات عن ابنه, مات عن عمه, مات عن ابن عمه, ذؤال  
صب أو ما أبقت الررو , مثال: مات األشخاص حيث ال يوتد صاحب ير  يالمركة كلها لهاا العا

عن بنمه وبنت ابنه وأخيه الشقيق, البنت صاحبة ير , وبنت االبن صاحبة ير , يأخان يرضهن 
والباق  لألخ الشقيق, ولو قدر أن أصحاب الررو  لم يمركوا شيضا, اسمررقوا المركة, يلي  له ش   

بنمين الثلثان, للزوج الربع؛ ناا مات الميت عن يلو مامت المرأة عن زوتها وابنميها وأخيها الشقيق, لل
 12أم وابنمين وزوج وأخ شقيق: البنمان لهن الثلثان واألم لها السد  والزوج الربع المسألة من 

والشقيق لم يحصل على ش  , وذكاا حكم 13والمسألة عالت نلى  3والزوج  2واألم  8للبنمين 
 ن لم مبق شيضا يال ش   له.العاصب بنرسه, نن أبقت الررو  شيضا أخا وا  
 وأخا يعدد األشخاص الاين ذم ورثة بالنر .

أي –قوله: )يهو أخو العصوبة المرضله( )المرضله( معناه ذناك ش   مرضل عليه, يأخو العصوبة 
المرضله على أنواعها, المرضل على العصبة بالرير ومع الرير, يهو -صاحب العصوبة بالنر 

العصوبة من حيث ذ  مع أصحاب الرراض , ما ذو األيضل الميراث  مرضل على تنسه بالعصبة أو
بالرر  أو الميراث بالعصبة؟ نان المسألة خاليية, يخملرون أيهما أيضل صاحب الرر  أو صاحب 

العصبة الاي قد يأخا كل المال, ذاا وارد وذاا وارد, لرن كلمة المؤلف )أخو العصوبة المرضله( 
مرضلة ي  نو  العصبة ألن العصبة ثالثة أقسام: عصبة بالنر   مرضلة على أصحاب الررو  أو

وذاا أعالذا, وعصبة بالرير وذاه درتة ثانية, وعصبة مع الرير وذاه درتة ثالثة, نان أخو العصوبة 
 المرضلة.

)كاألب والتد وتد التد(  نحن عندنا التد له طريقان: أب األب يسمى تد, وأب األم يسمى تد, يأي 
؟ أب األب, أب األم ال يرث بالرلية, )تد التد( يعن  أب أب أب األب بشرط أن مرون التدين ذنا

 الطريق خالية نلى الميت.



)واالبن عند قربه والبعد( واالبن عند قربه من صلبه, والبعد ابن ابن ابن ابن بشرط أن ال يكون ي  
 طريقه حترة عثرة.

, األخ الشقيق أو الاي ألب, ياألخ ألم لي  عصبة )واألخ وابن األخ واألعمام( )األخ( األخ لرير أم
ن كانوا عدد اشمركوا ي  الثلث؛ )وابن  ننما ذو من أصحاب الررو  نن كان واحدا أخا السد  وا 
األخ( كالك عصبة, يعن  ابن األخ الشقيق أو ابن األخ ألب؛ )واألعمام( األعمام تمع عم, والعم 

األب يكون شقيق ويكون ألب ويكون ألم, يالمراد من  ثالثة أقسام, عم اإلنسان أخو أبيه, وأخ
األعمام ذنا: الشقيق والاي ألب, نان العم أخ األب ألمه لي  وارثا بالرلية, يال يدخل ي  ذاا 

 المعصيب من باب أولى.
)والسيد المعمق اي اإلنعام( ومن العصبة من الرتال السيد المعِمق, من أعمق رقبة يله وال ذا وذو 

معنى عصبمها بالوال  معناه: لو أن ذاا المعَمق صار حرا وعنده بنات وعنده زوتات وعنده عصبمها, 
أوالد, ناا مات العبد المعَمق عن أمه وابنمه الحراضر لهن ميراث ي  أبيهم, ناا لم يوتد لهاا المعَمق من 

تد لهاا المعَمق عصبمه األحرار, الورثة من بنات أو زوتات يأخان حقهن, والباق  لمن أعمقه, ناا و 
ابن حر, ياالبن عصبة والمعِمق عصبة, أيهما يقدم؟ العصبة بالنر  ألنه عصبة بالنسب مقدم على 

 عصبة بالسبب.
يرن لما أاكره سميعا(: )بنوذم( بنو االخوة األشقا  أو ألب, بنو  ✻✻✻)وذكاا بنوذم تميعا 

وتد المعِمق وتد ولده, وتد أبوه, وتد المعِمقين كالك, كل عصبة له, المعِمق عصبة بنرسه, ناا لم ي
أخوه الشقيق, وتد عمه, من كان عصبة بنرسه لهاا المعِمق يهو عصبة للعبد الاي أعِمق, نان 

بنوذم ذاه خاصة البن األخ شقيقا أو ألب, ابن العم شقيقا أو ألب, أما المعِمق يممسع الداضرة أرثر 
 من اي قبل.

يه ألن ذاه األمور دقيقة ويتب أن مسمعها سما  ندراك ويهم يرن لما أاكره سميعا( ذاا المنب) 
 ووع .

ي  اإلرث من حظ وال نصيب(: يقول المؤلف ذنا أنا اكرت لك  ✻✻✻)وما لاي البعدى مع القريب 
العصبة, تمعت لك العصبة ي  عصبة على سبيل اإلتمال, ولرن كيف مرميب الميراث بينهم, ذل 

من يقدم على غيره, وقبل الدخول ي  المرصيالت ييما يمرمب على  اتممعوا كلهم يعصبون؟ ال, ذناك
مقديم عاصب على آخر؛ ذناك عاصب حكم  ولي  حقيق  يخملف ييه العلما  وذو: بيت مال 

المسلمين, يهناك من يقول بيت مال المسلمين عاصب لمن ال عاصب له, يلو أن ننسانا مات ولي  
, وبيت مال المسلمين ذو الصندوق لوا يملرها بيت المالعنده من يرثه ال برر  وال بمعصيب, قا

الاي متمع ييه أموال الرير مرروضة, ويمولى اإلنراق على المرايق العامة ي  الدولة, وعلى ذاا بيت 



مال المسلمين يمولى الخراج الاي يمملك ويود  ييه باسمه ال باسم شخص بعينه وال باامه, يؤخا منه 
 ات, مدار , نعانات, ممويل تيش,للمرايق العامة: مسمشري

كل ذاه المرايق العامة مصريها من بيت مال المسلمين؛ نان بيت مال المسلمين ياكره بع  العلما  
مع العاصب باامه حينما ال يوتد للميت ال صاحب ير  وال صاحب عصبة؛ وذناك من يقول بيت 

ة يقولون بيت المال نن انمظم ي  تمع المال ال ياكر ذنا, بيت المال يض  من نظامه, ولهاا المالري
المال الاي يقصه, وانمظم ي  اإلنراق على المرايق العامة الم  يطالب بها, أما ناا لم مرن منمظمة 
وما كان يقصه أخاه السلطان أو الحارم واذب ي  أوته ال ندري عنها أو ي  أوته غير طريقها 

 ت المومى الاين ال وارث لهم.المعد لها يال يكون منمظما, يلي  له حق ي  مركا
نان بيت المال ناا انمظم يهناك من يقول ذو عاصب أي حكم , أي يأخا ما مركه الميت أو ما أبقت 

 الررو  ييحول نلى بيت المال.
 بدأ المؤلف بمرميب ملك العصبات ناا ما وتد العديد منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                         
 
 

  
  
  سم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على سيدنا ونبينا ب

 محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أتمعين, وبعد:
 " رحمه هللا-قال ناظم ممن " الرحبية- : 

 -باب الحتب-
 

 باألب ي  أحواله الثالث  ✻✻✻ والتد محتوب عن الميراث
  باألم يايهمه وق  ما أشبهه ✻✻✻ كل تهه ومسقط التدات من

  مبغ عن الحكم الصحيح معدال ✻✻✻ وذكاا ابن االبن باالبن يال
 وباألب األدنى كما روينا ✻✻✻ ومسقط االخوة بالبنينا

  سيان ييه التمع والوحدان ✻✻✻أو بببن  البنين كيف كانوا 
 بالتد يايهمه على احمياط ✻✻✻ ويرضل ابن األم باإلسقاط

 تمعا ووحدانا يقل ل  زدن  ✻✻✻ البنات وبنات االبنوب
  حاز البنات الثلثين يا يمى ✻✻✻ ثم بنات االبن يسقطن ممى

  من ولد االبن على ما اكروا ✻✻✻ نال ناا عصبهن الاكر
 يدلين بالقرب من التهات  ✻✻✻ ومثلهن األخوات الالم 
  أسقطن أوالد األب البواريا ✻✻✻ ناا أخاذن يرضهن واييا

ن يكن أخ لهن حاضرا   عصبهن باطنا وظاذرا ✻✻✻ وا 
 من مثله أو يوقه ي  النسب ✻✻✻ ولي  ابن األخ بالمعصب

بــاب 
 الحـــــــــجــب



 
 

 
 
  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن

 وااله وبعد:
الرراض  من أذم أبواب مباحثه حمى  والحتب ي  -باب الحتب-: -رحمه هللا–يقول مؤلف الرحبية 

قال العلما : " من لم يرهم باب الحتب ال يحل له أن يرم  ي  الرراض " والحتب يشمرك مع 
المعصيب ي  بع  المباحث, ومقدم ي  باب المعصيب وي  باب بيان الررو  المقدرة ي  كماب هللا 

 بع  الش   من الك.
 نقسم قسمين بالنسبة للمحتوب:والحتب لرة: المنع؛ ويقولون نن الحتب ي

يحتب بالوصف: ناا قام وصف باإلنسان يحتبه عن الميراث, وقد سم  ي  أول الرحبية بالمنع, 
 وذو قول المؤلف: 

 واحدة من علل ثالث ✻✻✻)ويمنع الشخص من الميراث 
يايهم يلي  الشك كاليقين( يإاا كان من شأنه يرث, كالولد مع  ✻✻✻رق وقمل واخمالف دين 

بيه أو األب مع ولده أو الزوج مع الزوتة, ولرن قام به وصف من ملك األوصاف الثالثة أال وذ : أ
الرق أو القمل أي قمل مورثه أو اخمالف الدين ذاا مسلم وااك نصران , يإن الوصف القاضم بمن كان 

 شأنه أن يرث يمنعه من الميراث وذاا ما ذو معروف عند علما  
, وذاا غير مقصود ي  عنوان باب الحتب ذنا, ألن باب الحتب بعد الرراض  بالحتب بالوصف

المعصيب أي حتب من ذو مسمحق للميراث كما مقدم ي  أول الرحبية أيضا: )وذ  نكاح ووال  
ما بعدذن للمواريث سبب( يمن كان بينه وبين غيره رابطة النكاح كالزوتين؛ والوال   ✻✻✻ونسب

: البنوة واألبوة واألخوة وما يمرر  عنها, يمن قام به سبب الميراث من أعمق رقبة يله وال ذا, والنسب
ولرنه وتد من ذو أقوى منه ي  تهمه, أو أقرب منه ي  درتمه, يهاا ذو المقصود بالحتب ي  ذاا 

 الباب؛ والحتب لمن ذو مسمحق للميراث ينقسم نلى قسمين:
ل دونه ودون الميت يال يرث منه حتب حرمان بالرلية: يكون شخص أقوى منه أو أقرب منه, ييحو

 شيضا.
 حتب نقصان: ال يحرم بالرلية, ولرن ينمقل من حظ نلى حظ أقل منه.



يحتب الحرمان مثال: عرينا بأن الولد وولد الولد وولد ولد ولد الولد من أذل الميراث, يإاا وتد ولد 
لد الولد, وذكاا, ذاا حتب الصلب ومعه ولد الولد أنزل منه, يإن الولد للصلب أقرب للميت ييحتب و 

 حرمان بالرلية.
أما حتب النقصان: الزوج تا نا ي  باب النصف ناا لم يكن للزوتة الم  موييت عنه ولد يله 

ن وتد لها ولد, الولد من ذاه الزوتة ولو كان من زوج قبله, يإنه يحتب زوتها الحاضر  النصف, وا 
 من النصف وينقله نلى الربع.

اا وتد له ولد وكالك الزوتة, نن م وي  زوتها ولي  له وارث أي لي  له ولد يإنها مأخا الربع, وا 
 اكرا كان أو أنثى حتبها الولد ونقلها من الربع نلى الثمن.

وكالك األم يكون لها ثلث المال نال ناا وتد الولد أو تمع من االخوة, يإاا وتد الولد أو تمع من 
 االخوة نقلوذا من ثلث المال نلى السد .

نان الحتب أوال ينقسم بالسبب, حتب وصف يقوم بالشخص ييمنعه من أن يكون وارثا بالرلية وذ  
واحدة من علل ثالث: الرق وذو المملوك, القمل ناا قمل مورثه, واخمالف الدين, وذاا مقدم بيانه 

 ولي  مقصودا ذنا.
 والحتب ذنا ينقسم نلى قسمين: 

 من نصيب نلى نصيب أقل منه.حتب حرمان بالرلية, وحتب نقصان ينقله 
 وبدأ المؤلف يقال:

باألب ي  أحواله الثالث(: )والتد( أي التدود أب األب أو أب  ✻✻✻)والتد محتوب عن الميراث 
األم؟ أب األب, ألن التد أب األم لي  من الورثة, والتد أب األب محتوب عن الميراث كلية 

يت بابنه وذو أب الميت, يعن  أب الميت واسطة باألب)أب الميت( لمااا؟ ألن التد يدل  نلى الم
الميت وذو ولد األب  الموتود, واألب الموتود ابن للتد, نان التد ال يصل للميت نال عن قنطرة أب 

 الميت, يإاا تا  التد ليرث وقف األب أمامه, والتد محتوب عن الميراث باألب.
اثه, ألنه مقدم لنا: )واعلم بأن اإلرث نوعان )ي  أحواله الثالث(:أحوال التد الثالثة ذ  نوعية مير 

ير  ومعصيب( يمن الورثة من يرث بالرر  يقط, ومنهم من يرث بالعصبة يقط, ✻✻✻ذما
ومنهم من يتمع بين الرر  والمعصيب, يمثال األم مرث بالرر  يقط, واالبن يرث بالمعصيب يقط, 

 ما معا.واألب والتد يرثان مارة بالرر  ومارة بالمعصيب ومارة به
يالتد ي  أحواله الثالثة: ي  حاله ميراثه بالرر  وله السد , وحالة ميراثه بالمعصيب له الباق , 

وي  حالة تمعه بين الرر  والمعصيب, ي  كل ذاه األحوال يكون محتوبا بأب الميت الاي ذو ولد 
تد لتد, التد  التد, ييقف ي  طريقه ييمنعه من الوصول نلى الميت ليرث ييه؛ وكالك تد األب,



الثالث, التد الرابع ناا قدر ووتد, ووتد األب, ذل التد مهما عال, الثالث, الرابع له طريق نلى الميت 
 برير ولده؟ لي  له نال ذاا؛ نان أي تد كان ي  أية درتة مع وتود ولد أب الميت, يإن التد

 مهما علت منزلمه أو درتمه يهو محتوب بأب الميت.
باألم يايهمه وق  ما أشبهه(: مقابل ذاا, نان األب, أب  ✻✻✻كل تهه  )ومسقط التدات من

الميت يسقط تده ومن ورا ه؛ واألم مسقط التدة )ومسقط التدات من كل تهه( لم ياكر الك ي  التد 
من كل تهة, ألن تهة التد ي  الميراث واحدة, والتهة الثانية غير ماكورة؛ لرن التدة مرث من تهة 

ألب,التد من تهة األم ال يرث لي  له اكر ذنا؛ ونبه ذنا أن التدة سوا  من تهة األم ومن تهة ا
اا كانت تدة أو األب يه  تدة ومشارك التدة من تهة األم ي  السد ,  األم, األم بنمها محتبها؛ وا 
يمع كونها تا ت عن طريق األب, يالتدة من كل تهة: تهة األم وتهة األب, أم الميت مسقطها, 

األم أوسع ألنها أسقطت أمها وذ  التدة ألم, وأسقطت أم أب الميت, لمااا أسقطت أم  نان نطاق
األب؟ قالوا ألن التدة أم األب أساسا ال ير  لها, وأصل السد  للتدة لألم, يلما تا ت التدة 

شّرك التدة أم األب مع التدة أم األم ي  السد , ونحن  من أن الرسول واشمرت, وبّين الصديق
اا  نعلم وقد مقدم لنا أنه ناا اتممعت التدمان ألم وأب ممساويمين ي  الدرتة اقمسمما السد , وا 

اا كانت التدة لألب ممقدمة  مقدمت نحداذما عن األخرى يإن التدة لألم الممقدمة محتب التدة ألب, وا 
شارك التدة لألب والتدة لألم ممأخرة, يالتدة ألب ال محتب التدة ألم ألنها قوية ومأم  من مأخيرذا وم

 ي  السد .
نان األم محتب التدة من تهمين, تهمها ذ  لرونها ابنمها, وتهة أب الميت ألن أصل الرر  لها 

 ذ , يإاا كانت أم األم صاحبة األصل قد حتبت باألم, يأم األب من باب أولى.
تدة, يإاا وتد )وق  ما أشبهه(: التدة حتبت باألم الم   بنمها, كالك تدة تدة التدة محتب بال

عندك ثالث تدات: عندنا األم وأم أمها وأم أم أم أمها, ثالث تدات واألم موتودات, األم محتب 
الثالثة, ناا كانت األم غير موتودة والتدة أم األم موتودة, وأم أم األم يعن  تدة األم,, وتدة تدمها 

اا كان موتودات, واألم غير موتودة ذل الثالثة يرثن؟ ال, أم األم ذ  ا لم  مرث ومحتب ما بعدذا, وا 
أيضا أم أم األم وأم أم أم األم معها األقرب نلى الميت محتب األبعد ما دام ي  طريق واحد؛ وذكاا 

األب مع التد وتد التد, يإنه ناا لم يوتد األب ووتد التد وتدان أعليان موتودان يإن األب لو وتد 
اا لم يوتد األب يإن التد  لألدنى يحتب ما ورا ه من األتداد اآلخرين وق  ما حتب التميع, وا 

 أشبهه.
مبغ عن الحكم الصحيح معدال(: يقول وذكاا كما أن األب  ✻✻✻)وذكاا ابن االبن باالبن يال 

أسقط التد لقرب األب من الميت, واألم أسقطت التدة لقربها من الميت, وذكاا ابن االبن يحتب 



ن ابنه, سوا  كان ابن ابنه من ذاا االبن أو ابن ابن من ابن باالبن, ألن عندنا ابن من صلبه واب
آخر, لو قدر أن ننسان مات عن: ولده وولد ولده ذاا الحاضر, ولد ولده يرث مع أبيه؟ ال, الميراث 
لولد الميت وولد الولد ال ش   له, ألن ولد الميت أقرب؛ لو قدر أن األب عنده أربعة أوالد, مات 

لثالثة عن ثالثة أوالد, وبق  ولد رابع, من أقرب للميت؟ الولد رقم أربعة, يالولد ثالثة وكل واحد من ا
ن كانوا ليسوا من ولده ذو.  رقم أربعة يحتب أوالد أوالد الميت وا 

وباألب األدنى كما روينا(: انمهينا من تهة األصول, ياألب يحتب  ✻✻✻)ومسقط االخوة بالبنينا 
 بن يحتب أوالد االبن, يهنا األصول والررو .األتداد, واألم محتب التدات, واال

قال)ومسقط االخوة بالبنينا( االخوة وذم الحواش , كلمة )االخوة( ييها األقسام الثالثة: أخ شقيق, أخ 
ألب, أخ ألم, يأي أخ للميت مع وتود ولد له, االخوة بأقسامهم الثالثة يحتبون بالولد)الولد يعن  

 الاكر(.
االخوة بأقسامهم الثالثة: أخ شقيق, أخ ألب, أخ ألم, يحتبهما شخصان ولد  )وباألب األدنى( نان

الميت لصلبه)وسيأم  ولد الولد( وكالك أب الميت لمااا؟ نحن قلنا الميراث بالمعصيب والحتب ينبن  
ن كانوا ي  الدرتة سوا   على القرب والقوة, يإن كان ذناك درتة أقرب من درتة يالميراث للقربى, وا 

راث لألقوى, بمعنى عندنا االبن وابن االبن وابن ابن ابن االبن, لرن ذناك أقرب وأبعد, ياالبن يالمي
أقرب من غيره يحتب ما بعده؛ وعندنا أخ شقيق وأخ ألب, التهة واحدة وذ  األخوة, ولرن أخ شقيق 

ا االخوة أقوى من الاي ألب, يالشقيق لقومه يحتب الاي ألب, واالبن لقربه يحتب ابن االبن, وذن
الاكور يحتبهم الولد ألنه أقرب للميت تز  من الميت ويدل  نلى الميت بشخصه, بخالف األخ, األخ 

يصل نلى الميت عن طريق األب ييه قنطرة يعبر األخ عنه نلى الميت, ولرن الولد يمصل بالميت 
, األب األدنى ذو مباشرة, نان الولد أقرب من األخ, يرل ولد اكر يحتب كل أخ؛ وكالك األب األدنى

الاي ولد ذؤال  االخوة, واألدنى احمياطا من األب األقصى )التد وتد التد(, ياألب األدنى يحتب 
االخوة ألنه أقرب,ألن الميت تز  عنه, ولرن األب غير األدنى وذو التد يسموي مع االخوة ي  

يت ولد للتد, يبين التد الوصول نلى الميت, التد يصل نلى الميت عن طريق أب الميت, ألن أب الم
وبين الميت تسر واحد وذو األب, واألخ يصل نلى الميت عن طريق األب, نان قرب كل من التد 
واالخوة ممساوية, كل منهما يعبر نلى الميت عن تسر األب, يحينما يأم  التد ليرث واألب غير 

...ذاا عند األضمة الثالثة موتود, ييمسابق االخوة نلى الميت ييلمقيان عند التسر يمزاحمان ذناك
يهو يقول لالخوة مكانكم ذاا التد محل أبيكم -رحمه هللا–مالك والشايع  وأحمد, أما اإلمام أبو حنيرة 

نلى أن التد يعامل معاملة األب عند  -رحمه هللا–ألن التد والد, وذاا خالف ماذب , اذب أبو حنيرة 
ع االخوة لهم حاالت ثالث: المقاسمة, التد يقده ي  تميع أحواله؛ والتمهور على أن التد م



يقاسمهم, أو ثلث الباق  أو يررد له السد  ناا لم مرن حصة مرضيه أي األحظ من أحوال ثالث, يررد 
له السد , أو يقاسم االخوة بالعدد)عدد الرؤو ( أو ثلث الباق  بعد الررو , وقد أيردوه التد مع 

  معالى أعلم.االخوة ي  باب مسمقل لبيان حاالمهم وهللا
سيان ييه التمع والوحدان(: مممة لهاا القسم, عرينا بأن  ✻✻✻)أبو وببن  البنين كيف كانوا 

األصول يحتبون بمن أدلوا به, التد يحتب باألب, والتدات يحتبن باألم, وأوالد الولد يحتبون 
ون باألب, ويشاركن التد, بالولد, وعرينا بأن االخوة )الاكور واإلناث( يحتبون بالولد للصلب, ويحتب

وكما أن االخوة يحتبون بالولد للصلب, يإنهم كالك يحتبون بولد ولد الولد, ألن ولد الولد عند يقد 
الولد يصعد ويحل محله, يولد الولد أقرب نلى الميت من األخ, ألنه يصل نليه بدرتة واحدة وذ  

حتبهم الولد للصلب وولد الولد مهما نزل درتة البنوة؛ نان االخوة الثالثة أشقا  أو ألب أو ألم ي
 واألب األدنى؛ أما مع التد يله معهم أحكام مسمقلة.

بالتد يايهمه على احمياط(: عندنا االخوة ثالثة أقسام: شقيق,  ✻✻✻)ويرضل ابن األم باإلسقاط 
رضل( أي ألب, ألم, ملك األقسام الثالثة يسقطهم االبن وابن االبن واألب؛ ثم تا  برر , قال: )وي

ويزيد ولد األم بالحتب بالتد, التد مع االخوة األشقا  وألب ال يحتبهم ولرن يقاسمهم معهم, واألب 
يسقط التميع, والتد ال يسقط من كان شقيقا أو ألب, ياألخ ألم يسقط مع األشقا  وألب, باالبن وابن 

األشقا  وال ألب, ولرن يسقط االبن وباألب, ويزيد أيضا أن يسقطه التد, نان التد ال يسقط االخوة 
 األخ ألم.

 )يايهمه على احمياط(: يعن  ممميز عن غيره من األخوان من األخ الشقيق واألخ ألب.
 

 
 

  بسم هللا  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن
 وااله وبعد:

نه أذم أبواب الرراض , وأما من لم يسموعب ذاا الباب ال يحل مقدم ي  ذاا الباب باب الحتب من أ
له أن يرم  ي  الرراض , وقدم لنا المؤلف ما يمعلق بحتب الررو  واألصول, يقال نن التد يحتب 

باألب, وكل تد من تهة األب يهو محتوب بأب الميت, يلو كان تد الميت وتد تده أو أبو تده نلى 
, يوتود أبو الميت يحتب التميع, وكالك التد األول يحتب من ورا ه اثنين أو ثالثة من األتداد

 الثان  أو الثالث, ذاا من حيث األصول.



ومن تهة الررو , يإن االبن للصلب يحتب ابن االبن, وذكاا كل ابن ابن يحتب من دونه من أبنا  
ولد ولد الولد يحتب من األبنا ؛ ياالبن للصلب يحتب ولد الولد, وولد الولد يحتب ولد ولد الولد, و 

 ورا ه من أوالد الولد بحسب المرميب.
ثم تا  نلى الحواش  )االخوة( من يحتب االخوة؟ نان بّين لنا الحتب من تهة األصول, وبّين لنا 

الحتب من تهة الررو , وشر  يبّين لنا الحتب من تهة الحواش  وذما اإلخوان, يمن الاي يحتب 
 اإلخوان؟ قال:
وباألب األدنى كما روينا(: بدأ يقول )ومسقط االخوة بالبنين( يإاا  ✻✻✻ة بالبنينا )ومسقط االخو 

كان الميت مات عن أوالد وعن نخوان أشقا  أو ألب أو ألم, يولد الميت يحتب كل أخ, سوا  كان أخ 
اا شقيق أو ألب أو ألم, نان ذاا أول من يحتب االخوة, االبن؛ ومثل الولد, ولد الولد أي الاكر, يإ
مات الميت عن: ابن ابن وعن اإلخوان أشقا  أو ألب أو ألم, يإن ولد الولد يحتب االخوة مطلقا, 

 . )*(وولد الولد يعن  الاكر
سيان ييه التمع والوحدان(: )أو ببن  البنين كيف كانوا(  ✻✻✻أو بببن  البنين كيف كانوا )

االخوة, نان نلى ذنا ثالثة أشخاص تماعة, واحد, قريبين, بعيدين, ابن ابن ابن ابن وتد يحتب 
يحتبون االخوة مطلقا: االبن, واألب, وابن االبن مهما نزل, يهؤال  األصناف الثالثة يحتبون االخوة 

 بأنواعهم الثالثة: األشقا , وألب, وألم.
بالتد يايهمه على احمياط(: لما بّين لنا بأن األب واالبن وابن  ✻✻✻)ويرضل ابن األم باإلسقاط 

بن يحتبون أصناف االخوة الثالثة بما ييهم االخوة ألم, تا نا بزيادة مخمص االخوة ألم, يقال نن اال
األخ ألم يخمص بحتبه دون االخوة األشقا  واالخوة ألب, بالتد, )ويرضل ابن األم باإلسقاط( يعن  

ألم يحتب بما  يزيد على نسقاط االخوة األشقا  وألب عما اكر من أب وابن وابن ابن, بالتد, ياألخ
يحتب به األشقا  وزيادة التد, نان األخ ألم يحتب باألشقا  وألب باالبن وابن االبن وباألب, ويزيد 

ي  الحتب بأن التد يحتبه؛ ولمااا خص األخ ألم بأن التد يحتبه؟ ألن االخوة األشقا  وألب قرابمهم 
عن طريق أبيه, وأبوه ولد التد,  من الميت ممعادلة, وكل من األخ الشقيق وألب يصلون نلى الميت

والتد يصل نلى الميت عن طريق أبيه, نان أبو الميت ذو عقدة االشمراك مربط بين االخوة والميت 
وبين التد والميت, يلما كانت قرابة التد واالخوة من الميت سوا  لم يحتب أحدذما اآلخر, بل التد 

يإنه يقدم  -رحمه هللا–ثة, أما عند اإلمام أب  حنيرة يشارك االخوة ي  الميراث, وذاا عند األضمة الثال 
التد على االخوة, ويقول التد أب, ويتعل التد أقرب وأقوى من االخوة, ولرن التمهور يخالرون ي  
الك, والتد مع االخوة األشقا  أو ألب لهم باب مسمقل, ألن لهم حساب مسمقل دون اآلخرين, والاي 

                                                 
(*)

 البنت ال حتجب اإلخوان قد يكون عصبة هلا, فالكالم هنا: االبن الذكر وابن االبن الذكر هو الذي حيجب االخوة. – 



وة, ياالخوة األشقا  أو ألب أو ألم يحتبهم أب الميت أو ولده أو يهمنا ي  باب الحتب حتب االخ
 ولد ولده, ويزيد األخ ألم ي  الحتب بأن التد يحتبه وحده وال يحتب بقية االخوة.

تمعا ووحدانا يقل ل  زدن (: يقول األخ ألم ضعيف يحتبه االبن  ✻✻✻)وبالبنات وبنات االبن 
 وابن االبن واألب والتد 

وبنت االبن, نان نقول األخ لألم يحتبه الرر  واألصل؛ واالخوة األشقا  أو ألب ال  وكالك البنت
 يحتبهم اال الولد وولد 

 الولد واألب؛ نان مبّين لنا يرق بين حتب االخوة األشقا  أو ألب وحتب األخ ألم.
خر, حاز البنات الثلثين يا يمى(: انمقل نلى نو  من حتب آ ✻✻✻)ثم بنات االبن يسقطن ممى 

وذاا يعمبر حتب اسميرا  الررو , يقول: )بنات االبن يسقطن ممى( قبل أن يأم  ممى, ما ذو 
ميراث بنات االبن, الواحدة كم لها, والعدد كم له؟ الواحدة لها النصف عند عدم وتود البنت, والثلثان 

ابن, البنت مأخا نن كن تمعا )اثنين يأرثر( يقول ناا لم موتد البنت, ناا وتدت البنت: بنت وبنت 
النصف, وبنت االبن مأخا السد ؛ ناا كانت بنت االبن ووتدت ابنمان للصلب, البنمان للصلب لهما 

حاز البنات الثلثين يا يمى( ألن البنت  ✻✻✻الثلثان, يقول ذنا: )ثم بنات االبن يسقطن ممى 
ين ولم يبق ش   لبنات الواحدة مأخا النصف والباق  يوز  على بنات االبن, البنمين يأخان الثلث

االبن, يهنا يقال محتوبات, ذن أسقطن لعدم وتود ش   من الثلثين, نان بنات االبن يسقطن من 
الميراث ناا وتد معهن بنات الصلب اثنان يأرثر, ألن ير  البنات اإلناث الثلثان, يإن وتد بنات 

وذنا سم  حتبا السمرراق  للصلب اسمويينه, ناا وتدت واحدة أخات حقها والباق  لبنات االبن,
 البنات كامل الثلثين, نان بنات االبن يسقطن ببنات الصلب, ألن بنات الصلب اسمررقن كامل الثلثين.

من ولد االبن على ما اكروا(: ناا مات الميت ومرك ابنمين وبنت ابن  ✻✻✻)نال ناا عصبهن الاكر 
م يبق لها ش  , والثلث للعم ألن العم وعم, يقسمة الرريضة ذنا: للبنمين الثلثان, بنت االبن ل

عاصب؛ ناا كان: ابنمان وبنت ابن وابن ابن وعم, للبنمين الثلثان, بق  ثلث, ذل العم أقرب أو ابن 
االبن؟ ابن االبن, يابن االبن يقول أنا العاصب, يبنت االبن مسقط ناا أخا البنات الثلثين نال ناا وتد 

بن عمها, ولو كان أنزل منها يإنه يصعد ويأم  نليها ويعصبها معها ابن ابن سوا  كان أخوذا أو ا
ويكون ذو العاصب يأخا الثلث أولى من العم, نان لم مسقط اآلن, لوال وتود ولد الولد لسقطت 
السمرراق الثلثين عند البنات, ولرن وتود ولد الولد وذو عاصب يتر الباق  بالعصوبة نليه وذ  

 ة وال مسقط.مساوية له يمشاركه ي  العصوب
يدلين بالقرب من التهات(: )ومثلهن( كما أن البنات ناا اسمررقن  ✻✻✻)ومثلهن األخوات الالم  

الثلثين سقطت بنات االبن ما لم يكن معهن معصب, ابن ابن معهن؛ كالك األخوات الشقيقات مع 



, واألخوات ألب عند األخوات ألب, عندنا ي  بادئ األمر ي  باب الثلثين أن الشقيقات يأخان الثلثين
عدم وتود الشقيقات, األخوات ألب يأخان الثلثين, أخت واحدة شقيقة وأخت ألب, لألخت الشقيقة 
النصف واألخت ألب السد ؛ ناا وتدت أخمان شقيقمان وأخت ألب, لألخمين الشقيقمان الثلثين 

نمين مع بنت االبن وبنات واألخت ألب لي  لها ش  , ألن الشقيقمين اسمررقما الثلثين, يهاه مثل الب
االبن سوا  بسوا , يإاا وتدت أخت شقيقة وأخت وأخ ألب, الشقيقة لها يرضها النصف مأخاه 

والباق  ينمقل نلى من كان ألب األخ مع األخت للاكر مثل حظ األنثيين, لو لم يكن األخ ألب موتود 
ن: أخمان شقيقمان وأخت ألب كانت األخت ألب لها السد  لرن األخ تا  معها وعصبها؛ نرر  اآل

معها أخوذا ألب, األخمان الشقيقمان لهما الثلثان واسمررقن الثلثين, يران لو لم يكن األخ ألب مع 
األخت ألب ال ش   لها, لرن لما وتد األخ ألب تر الباق  نليه مع أخمه معصيبا؛ طبق األصل ابن 

 , ابن االبن تر الباق  مع بنت االبن واقمسماه.االبن لما وتد مع بنت االبن والبنات قد أخان الثلثين
 

 
 

  بسم هللا  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن
 وااله وبعد:

 حاز البنات الثلثين يا يمى  ✻✻✻)ثم بنات االبن يسقطن ممى 
روا(: مقدم البارحة حكم بنات االبن مع وتود من ولد االبن على ما اك ✻✻✻نال ناا عصبهن الاكر 

بنات الصلب, بأن بنات االبن ناا وتد معهن بنات الصلب, وأخا بنات الصلب الثلثين كامال, يإن بنات 
االبن ال ش   لهن نال ناا وتد مع بنات االبن ولد اكر )ولد االبن( يإن ولد االبن يعصب بنات االبن 

ن اسمررق البنات للصلب الثلث ين, ومّثلنا بأنه لو وتد: بنمان للصلب وعم وبنات ابن, يإن للبنمين وا 
للصلب الثلثين والباق  للعم معصيب ولي  لبنات االبن ش  , ألن البنات للصلب أخان الرر  كامال 

 وذو الثلثان.
بن أما ناا وتد البنمان وبنما ابن والعم, ولرن وتد مع بنات االبن ابن ابن سوا  كان ممساوي معهم ا
عمهم أو كان أنزل درتة ابن ابن ابن ابن مع بنات االبن, وحينضا البنات للصلب يأخان الثلثين, 
والباق  لي  للعم ألن ابن االبن أقرب منه, ييصبح ذو العاصب, يإاا تر الباق  نليه بالمعصيب 

 لبنات للصلب.شاركنه بنات االبن ألنهم يساوونه ي  الدرتة أو أعلى منه, ذاا حكم بنات االبن مع ا
 نر  الحكم ذاا موتود مع األخوات الشقيقات واألخوات ألب كما نص عليه المؤلف:



يدلين بالقرب من التهات(: ومثل بنات االبن مع بنات الصلب,  ✻✻✻)ومثلهن األخوات الالم  
ثلثان األخوات الالم  ذن شقيقات واألخوات الالم  ذن ألب, يإاا وتد شقيقمان وعم, الشقيقمان لهن ال

والباق  للعم, وتد: شقيقمان وأخمان ألب والعم, يالشقيقمان لهما الثلثان والباق  للعم, واألخمان ألب ال 
ش   لهما, ألن الشقيقمين اسمررقما الثلثين, والباق  معصيب اذب للعم, لرن لو وتد مع األخوات 

ن األخ ألب أقرب من العم ييصبح ألب أخ ألب, يحينضا الشقيقمان يأخان الثلثين, والعم ال دخل له, أل 
عاصب, يلما انمقل نليه الباق  بالمعصيب تا ت األخوات ألب وشاركنه ي  ذاا, وذاا مثل بنات االبن 

 مع بنات الصلب سوا .
أسقطن أوالد األب البواريا(: األخوات الشقيقات ناا أخان يرضهن  ✻✻✻)ناا أخاذن يرضهن واييا 

خوات ألب, لرن ناا كان الشقيقات لم يأخان الرر  الثلثين كامال, واييا وذو الثلثين يال ش   لأل
كانت أخت واحدة شقيقة وأخت واحدة ألب, أو أخمان ألب, الشقيقة الواحدة لم مأخا الثلثين كامال 
ن  ولرن مأخا النصف, والم  ألب يرر  لها السد  مرملة الثلثين, يإن كانت واحدة انرردت به, وا 

 ألب اقمسمن ذاا السد .كن عدد من األخوات 
ن يكن أخ لهن حاضرا  عصبهن باطنا وظاذرا(: ذكاا ناا وتد لألخوات ألب أخ موتود  ✻✻✻)وا 

 عصبهن مثل ابن االبن لما يعصب بنات االبن.
من مثله أو يوقه ي  النسب(: انمقل نلى قضية معصيب, وتدنا  ✻✻✻)ولي  ابن األخ بالمعصب 

حالة ما لم يكن لها ش  , ياألخوات الشقيقات أخان الثلثين, أن األخ ألب عّصب األخت ألب ي  
األخت ألب لي  لها ش  , لرن مع وتود األخ ألب صارت أخات معه, نان األخ عّصب أخمه؛ انمقل 
نلى ولد األخ, ولد األخ ناا كان عاصبا بنت األخ مشارك ولد األخ ييما يحوزه بالمعصيب أو لي  لها 

الوارثات من النسا , ذل ذناك بنت األخ وارثة؟ ال, بنت األخ ال مرث ال  ش   معه؟ لما مقدم عندنا
برر  وال بمعصيب يه  من اوات األرحام, يلما لم مرن من الوارثات يال حظ لها, لو أن أخاذا وذو 
ابن األخ صار عصبة, يعصبمه لنرسه, وليست أخمه الم  ذ  بنت أخ الميت مشارك ييما حازه ابن 

 األخ ذاا.
مثله أو يوقه ي  النسب( مهما كانت بنت األخ مساوية له بنت عمه, نازلة عنه من وراضه أو )من 

ذ  أعلى منه وذو نازل عنها, مهما كانت بنت األخ مع ابن األخ ي  القرب أو البعد ال دخل لها ي  
ال معصيب ابن األخ وال مأخا معه ش  , ألن خالصة الك أن بنت األخ ليست من الورثة ال برر  و 

 بمعصيب.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 :قال 
 

 بــــــاب المــــشتــركـــــــة



ن مت خوة لألم حازوا الثلثا ✻✻✻ د زوتا وأما ورثاــوا   وا 
خ  واسمررقوا المال برر  النصب ✻✻✻ وة أيضا ألم وأبــوا 

 واتعل أباذم حترا ي  اليم ✻✻✻ م كلهم ألمــــياتعله
 .يهاه المسألة المشمركة ✻✻✻ واقسم على االخوة ثلث المركة

 
  باب المشّركة, المشمِركة, العمرية, اليمّية, الحترية, الحمارية, كل ذاه أسما  لهاا الباب لعالقة

 تا ت ييها.
 :-رحمه هللا–يقال الناظم 

ن متد زوتا وأما ورثا  خوة  ✻✻✻)وا  خوة لألم حازوا الثلثا(: ذاه الصورة أشخاصها: زوج وأم وا  وا 
يوتد للميت ير  للزوتة يله نصف مركمها, األم لها السد  عند , نحن نعلم أن الزوج ناا لم  )*(ألم

وتود ولد للميت أو تمع من اإلخوة, االخوة للميت بنت أو اكر نن كان واحدا له السد , االثنان 
والعشرة..لهم الثلث, نان عندنا ثالثة يرو : ير  بالنصف للزوج, وير  بالسد  لألم, وير  

 ن األشخاص الخارتين االخوة األشقا .بالثلث ألوالد األم؛ وعندنا م
نان أصحاب الررو  عندنا زوج وأم واخوة ألم, ومع الورثة اخوة أشقا , حكم االخوة األشقا  الاكور 

ال ما أبقت الررو , نان االخوة األشقا   لهم المعصيب, والعاصب ما حكمه؟ نن حاز كل المال وا 
نأم  ألصحاب الررو  الثالثة: نصف وسد  حكمهم العصبة والعاصب ينمظر ما أبقت الررو , ي

وثلث؛ يقولون ي  علم الحساب نوحد المقامات, ما ذو العدد الاي يمكن أن نخرج منه نصف وسد  
وثلث؟ السمة, نصف السمة للزوج ثالثة, سد  السمة لألم واحد, ثلث السمة لإلخوة لألم اثنان, لم 

 ا لم مبق الررو  شيضا ال ش   له.يبق لإلخوة األشقا  وذم العصبة ش  , والعاصب نا
يقسم المركة بين الزوج واألم واالخوة ألم,  يلما لم يبق للعصبة ش  ؛ تا ت ذاه القضية نلى عمر 

وقال لألشقا  أنمم عصبة لم يبق لرم ش   يال ش   لرم, وبعد سنة تا ت مسألة أخرى نظيرذا, 
قيل أن زيد بن ثابت قال يا عمر: ذؤال  يأراد عمر أن يقض  ييها بمثل ما قضى العام الماض ؛ 

االخوة األشقا  ألم يشاركوا االخوة ألم ي  قربهم للميت, قال: صحيح, قال: أبوذم ناا لم يزدذم قوة لم 
يضعرهم, يهم مع االخوة ألم سوا ؛ وقيل نن القاضل بع  الورثة, قال: يا أمير المؤمنين ناا كان 

ترا ملقى ي  اليم, يهنا يطن عمر لهاه الحالة وأدرك ارمباط أبونا ذو الاي حرمنا, ذب أن أبانا ح
 األشقا  مع الاين ألم 

                                                 
(*)

 املسألة خالة هبذه العنالر. إذا وجدت مغايرة يف األشخاص فسدت, فاملشركة واحلمارية واليمية, هذه – 



ي  األم مع الميت, يشّرك األشقا  مع االخوة ألم ي  ثلثهم, يسميت العمرية ألنه قضى ييها, وسميت 
 مشّركة ألنه اشمرك العصبة مع أصحاب الرر , وسميت يمية لحتر ي  اليم, والحمارية ألنهم قالوا
حمارا, وبق  النزا , ذناك من يقول الصحيح الحكم األول كاألحناف والشايعية, وذناك من يقول 

أنت العام قضيت كاا, قال: ااك على ما قضينا وذاا على ما  الصحيح الحكم الثان ؛ ولما سضل عمر 
 من الك أن االتمهاد ال ينق  باتمهاد ننما يكون بنص...  ن نقض ؛ وأخا األصوليو

 مهاد ال ينق  باتمهاد آخر ألن كال يممسك باتمهاده.ياالت
والاي يهمنا ي  ذاه المسألة االخوة ألم حكمهم ي  الثلث يشمرك ييه الاكر واألنثى, لو أن عشرة 

أخوات ألم, أو خمسة نناث وخمسة اكور على عدد الرؤو , ذاا يريضة االخوة  ةنخوان ألم أو عشر 
مثل حظ األنثيين, يهاا الثلث كيف سنقسمه, نقسمه على حساب ألم؛ ولرن حكم قسمة العصبة للاكر 

العصبة أو على حساب االخوة ألم؟ على حساب االخوة ألم, عمر شّركهم ي  نصيب االخوة ألم, نان 
لي  ذناك حساب العصبات؛ لو كان االخوة األشقا : شقيقان وشقيقمان, أصبحت األنثى والاكر من 

 الم الشقيقات مع الاكر واألنثى ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـــــــاب الجــــــــد واإلخــــــوة
 



 
  

 :بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا 
 : -رحمه هللا–قال المصنف 

 -باب التد واإلخوة-
 

  ي  التد واإلخوة نا وعدنا ✻✻✻ ونبمدي اآلن بما أردنا
 واتمع حواش  الرلمات تمعا ✻✻✻ يألق نحو ما أقول السمعا
 على الموال أنبيك عنهن  ✻✻✻ واعلم بأن التد او أحوال
  لم يعد القسم عليه باألاى ✻✻✻ يقاسم اإلخوة ييهن ناا
  نن كان بالقسمة عنه نازال ✻✻✻ يمارة يأخا ثلثا كامال
 ياقنع بإيضاح  عن اسمرهام  ✻✻✻ نن لم يكن ذناك او سهام
 بعد اوي الررو  واألرزاق  ✻✻✻ ومارة يأخا ثلث الباق 

  ن ااك بالمزاحمةمنقصه ع ✻✻✻ ذاا ناا ما كانت المقاسمه
 ولي  عنه نازال بحال ✻✻✻ ومارة يأخا سد  المال
  مثل أخ ي  سهمه والحكم ✻✻✻ وذو مع اإلناث عند القسم
  بل ثلث المال لها يصحبها ✻✻✻ نال مع األم يال يحتبها

 واري  بن  األم مع األتداد ✻✻✻ وأحسب بن  األب لدى األعداد
 ك ييهم عند يقد التدحكم ✻✻✻ واحكم على اإلخوة بعد العدّ 
 .حكما بعدل ظاذر اإلرشاد ✻✻✻ واسقط بن  اإلخوة باألتداد

 
 
 
 
  بسم هللا  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن

 وااله وبعد:
د بالتد كما للتد مع اإلخوة أحوال خاصة, والمرا -باب التد واإلخوة -رحمه هللا–يقول المؤلف 

ن عال( بخالف  يقولون التد الصحيح أي التد الاي من تهة األب)أبو األب أو أبوه أو أبو أبو أبيه وا 



التد ألم يلي  بوارث؛ والمراد باإلخوة: اإلخوة األشقا  أو اإلخوة ألب, أما اإلخوة ألم يإن التد 
قصود ذنا التد ألب واإلخوة يحتبهم بامراق, نان التد واإلخوة اسم يشممل على أنوا ,ولرن الم

األشقا  أو ألب؛ والتد مع اإلخوة نما أن يكون اإلخوة األشقا  يقط أو اإلخوة ألب يقط, أو نخوة 
أشقا  ومعهم نخوة ألب, والتد مع اإلخوة على ذاا المرميب, نما أن يكون معهما أي التد واإلخوة 

 قسمان: أصحاب يرو  أو ال يوتد أصحاب يرو ؛ يالتد واالخوة لهم
 قسم ال يوتد أصحاب الررو ,ذو التد واالخوة يقط.

 والقسم الثان  أن يوتد أصحاب الررو .
نحن نقدم ذاه المقدمة لنأم  نلى كالم المؤلف, ومنبيهه على المأريد على االنمباه  لباب التد, يإاا 

اا كان ذناك  كان التد واالخوة دون أصحاب الررو  يالمركة بينه وبين االخوة على ما سيأم , وا 
 أصحاب الررو  يالتد واإلخوة يخمصان بما 

أبقت الررو , أو يكون للتد حالة خاصة وينسلخ عن اإلخوة, وقبل ذاا وااك, حكم التد مع االخوة 
ي  الميراث, نتد بع  العلما  من يقولون نن التد أب واألب يحتب االخوة من أّي تهة كانت, 

إلخوة ألم ناا وتد األب يال ميراث لهم, ألن األب أقرب نلى الميت من ياإلخوة األشقا  واإلخوة ألب وا
اا كان التد أب يال دخل لإلخوة معه, ييكون ذو  اإلخوة ييحتبهم وال ميراث لإلخوة, يقالوا التد أب, وا 
العاصب يأخا المال كله أو ما أبقت الررو  أو يرر  له السد  مع بقية أصحاب الررو , وبهاا 

؛ نان ذاا يريق يقول التد أب وال ويروون الك عن أب  بكر  -رحمه هللا-أبو حنيرة أخا اإلمام 
دخل لإلخوة معه وذو يحتبهم؛ الرريق الثان  وذم األضمة الثالثة معهم بقية الخلرا  عمر وعثمان 

  )*(وعل  وزيد بن ثابت
 وعلى أن التد لي  بأب ييكون مع اإلخوة مشارك.

هللا –يتعل نبراذيم وذو تد  وامبعت ملة آباض  نبراذيم قوله سبحانه:  وحتة من يقول أن التد أب,
 وكان أبوذما صالحا لرم عدد أنه من آباضه؛ وكالك ي  قصة أصحاب التبال ي  الرهف:  -أعلم

ويقولون أنه التد السابع وسماه القرآن أبًا, يقالوا نن التد أب بمسمية القرآن نياه, ييأخا حكم األب 
 إلخوة.ويحتب ا

مثل » أنه قال:  لرن اآلخرون الاين يقولون األخ لألخ أقرب من التد لولد الولد, وتا  عن عل  
الشعبمان ذما اإلخوان )الميت « التد واإلخوة كبحر خرج منه نهر والنهر انشعبت منه شعبمان

خوانه( الميت شعبة واإلخوة شعبة, انبثقا عن النهر والنهر عن البحر, يهاا المي ت الاي ذو نحدى وا 

                                                 
(*)

وكما خصص أبو عبيد أعرفك  ابحلالل واحلرام, وخصص ابن عباس مبعرفته ابلتأويل, وخص أبو عبيدة نقول وزيد ألن زيد له شأن يف الفرائض: "أفرضك  زيد"؛  – 
 مبعرفة الفرائض. أبمني هذه األمة, فخص زيد 



الشعبمين, من أقرب نليه الشعبة الثانية أو البحر الاي ذو ذناك؟ الشعبة, وقالوا لو انسدت نحدى 
الشعبمين لرد الما  نلى الشعبة الثانية ومقوى ماؤذا وال يرتع الما  نلى النهر وال نلى البحر, ثم قالوا 

ت عن طريق ولده, لرل من اإلخوة يعبرون نن قرابة اإلخوة للميت عن طريق األب, وقرابة التد للمي
اا نظرنا نلى منهج  عن تسر األب نلى أخيهم, والتد يعبر عن تسر األب نلى حريده ولد ولده؛ وا 

الميراث, اإلخوة أدلوا نلى الميت بالبنوة أو باألبوة؟ بالبنوة, ألنهم أبنا  األب, والتد أدلى نلى الميت 
بوة, نان اإلخوة نلى الميت بصرة البنوة لألب والتد أدلى بصرة األبوة باألبوة ألب الميت أو البنوة؟ باأل

اإلدالضين أقوى ي  الرراض  البنوة أو األبوة؟ البنوة, ألنه لو وتد االبن واألب من  ألب الميت, وأيّ 
الاي يكون عاصبا يأخا تميع المال, مات عن: أب وابن, األب الرر  يأخا يرضه السد , واالبن 

ال  المال, نان البنوة ي  نظام الرراض  أقوى من األبوة, ألن الميراث يمش  نلى األماميأخا بقية 
يمش  نلى الورا ...نان ذاه وتهة نظر التمهور الاين قالوا لي  التد بأولى من اإلخوة للميت؛ 

ران له مبحث ي  " الرسالة " الم  ذ  ي  أصول الرقه يقول: " لوال اإلتما  ل -رحمه هللا–والشايع  
النظر يقمض  أن اإلخوة يحتبون التد ألنهم أقوى صلة بأخيهم من تدذم, ولرن نتما  المسلمين 

بأن اإلخوة يشاركون التد والتد يشارك اإلخوة يقلنا بالك" نان على ذاا مبدضيا وقع الخالف ي  كون 
ية التد مع التد يحتب اإلخوة أو يشاركهم, والسبب ي  الك أنه لم يأت نص عن رسول هللا ي  قض

ي  مر   يقول: " من يتمرأ ي  الرموى على التد يهو متمرأ على النار"؛ وعمر اإلخوة؛ وكان عل 
مومه يقول: " احرظوا عن  ثالثة: ال أقول ي  التد شيضا وال ي  الراللة وال أول  عليكم أو أوص  

خوة يرأنه رتع عن الك بول  بعدي" مع أنه روي عنه الحكم ي  ماضة مسألة ي  موضو  التد مع اإل
كله؛ وابن مسعود يقول: " سالونا عن عتركم وبتركم ودعونا من التد يال حّياه هللا وال بّياه" طبعا ذو 
ال يقصد تد معّين, لرن مبحث ميراث التد يحّير, ولي  ذناك نص يقف اإلنسان عليه أو يمبع, ننما 

–خوة على الخالف الموتود, أبو حنيرة ذ  مساضل اتمهادية, وعلى ذاا مبحث ميراث التد مع اإل
 يقول التد أب -رحمه هللا

؛ واألضمة الثالثة يقولون التد واإلخوة ييحتب اإلخوة وال دخل لإلخوة ي  المركة معه, ومعه أبو بكر
يشمركان ألنهما ي  درتة القرب من الميت سوا , التد بينه وبين الميت عقبة األب, واإلخوة بينهم 

بة األب, يرال الطريين التد واإلخوة يدلون نلى الميت باألب, نان اشمركوا ي  الموّصل وبين الميت عق
 نلى الميت ياشمركوا. 

ي  التد واإلخوة نا وعدنا(: )نا وعدنا( ألنه قال: )وحكمه وحكمهم  ✻✻✻ونبمدي اآلن بما أردنا )
 سيام ( وقد تا  اآلن



بما وعدنا ي  حق التد واإلخوة, وأخره عن  ندأ اآلونبمدي اآلن بما أردنا( ليلرت األنظار نبقال: )
 ذناك السمقالله بمباحث خاصة مراير ملك المباحث ي  الررو  والحتب والمعصيب الخ..

واتمع حواش  الرلمات تمعا(: قال نبدأ اآلن يألق نحو ما  ✻✻✻يألق نحو ما أقول السمعا )
ن قضية التد واإلخوة محماج نلى اذممام أقول السمع, ذنا سما  خاص, سما  ممعن, سما  مدبر..نا

 وعناية أرثر مما مقدم, يألق نحو ما أقول السمع.
)واتمع حواش  الرلمات تمعا(: )الحواش ( تمع حاشية, أطرايها, يعن  اسموعب كل ما يقال ي  
ها التد واإلخوة, )الرلمات( تمع كلمة وذو ما يقال ي  التد, )تمعا( اتمعها كلها وال مروت كلمة من

 ألن كل كلمة لها حقها ولها حكمها.
أنبيك عنهن على الموال (: نان التد لي  له حالة واحدة مثل  ✻✻✻)واعلم بأن التد او أحوال 

البنت و األخت واألم, له مع اإلخوة أحوال, أنبيك عن ملك األحوال بالموال  واحدة واحدة يرن مع  
 تد له أحوال.سامعا وكن مع  تامعا وكن مع  عالما ممعلما, ال

لم يعد القسم عليه باألاى(: أول حالة تا  بها, الحالة األولى  ✻✻✻)يقاسم اإلخوة ييهن ناا 
يقاسم اإلخوة, المقاسمة المساواة, ناا كان التد واألخ ولم يوتد صاحب ير , بدأ اآلن ي  القسم 

ل التد مع اإلخوة األول ي  التد مع اإلخوة مع عدم وتود صاحب ير , نان بدأ المؤلف ي  أحوا
ي  حالة عدم وتود صاحب ير , مات الميت عن: تد وأخ, حكم التد مع األخ ما ذو؟ أبو حنيرة 

يقول التد يحتب األخ والمال كله للتد؛ والتمهور يقولون التد مع األخ مشمركان بالمقاسمة, 
د الرؤو , ناا كان والمقاسمة المساواة, يإاا كان أخ وتد كيف مرون المقاسمة؟ بالمناصرة على عد

أخوان والتد كم مرون المقاسمة؟ الثلث, ألنهما اثنان وذو معهم ثالثة, ناا كان معه أربعة نخوة, ذم 
أربعة وذو الخام  له الخم ؛ ذنا يقول المقاسمة ناا لم يعد عليه القسم باألاى, التد مع اإلخوة 

ما أن يأخا الثل ث كامال وال حاتة له ي  المقاسمة, مع عدم وتود أصحاب الررو  نما أن يقاسم وا 
ما ثلث المال؛ يلما  نان التد مع اإلخوة بدون وتود صاحب ير  داضر بين أمرين نما المقاسمة وا 

كان مع التد أخ واحد األحسن له ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة ألنه يأخا النصف, يإاا صاروا 
ن مرك المقاسمة أخا الثلث, نان أخوين وذو الثالث أيهما أحظ له؟ مسمويان, نن قاس م أخا الثلث وا 

 يسموي ي  الك األمران, صاروا ثالثة نخوة وذو الرابع ما ذو األحظ له؟ الثلث.
والقاعدة: ناا كان اإلخوة مع التد مساوين له يالمقاسمة, نن كانوا أرثر من ضعريه يالثلث أولى له؛ 

ما أن يمرك المقاسمة ونحن ننظر له أحد األمرين األحظ منهما, نما أن ي قاسم اإلخوة كواحد منهم, وا 
اا وتد اثنان يسمويان, ناا وتد ثالثة, نن قاسما أخا الربع  ويأخا الثلث, يإاا وتد واحد يالمقاسمة, وا 



ن وتد خمسة أو سمة رتع نلى  ن مرك المقاسمة أخا الثلث, وأيهما أحظ الثلث أو الربع؟ الثلث, وا  وا 
 ل للتد مع اإلخوة, حالة عدم وتود أصحاب الررو .الثلث, ذاه ذو الحال األو

  أنبيك عنهن على الموال (: ✻✻✻)واعلم بأن التد او أحوال 
  بسم هللا  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن

 وااله وبعد:
تمع حواش  الرالم الذممامنا بباب التد بعد المقدمة الم  حثنا ييها على أن نصر  لرالمه وأن ن

 واإلخوة, بدأ وشر  وقال: التد او أحوال, واألحوال تمع حال, وذ  منقسم نلى قسمين: 
 حالة وتود اوو الرراض .

 وحالة عدم وتود اوي الررو .
 ير  حالة انعدام اوي الررو  له حالمان.

 التد خمسة. وي  حالة وتود اوي الررو  له ثالث حاالت, يمتمو  حاالت
 بدأ بعد اإلتمال يرصل ي  ملك الحاالت )أنبيك عنهن على الموال (.

 لم يعد القسم عليه باألاى(: )باألاى( أي بالنقص. ✻✻✻)يقاسم اإلخوة ييهن ناا 
نن كان بالقسمة عنه نازال(: يإما أن يقاسم اإلخوة األشقا  أو ألب  ✻✻✻)يمارة يأخا ثلثا كامال 
 ألن التد يحتبهم, يالحالة األولى من الخمسة: وال دخل لإلخوة ألم

 نما أن يقاسم اإلخوة الموتودين.
ر أنه: تد وأخ واحد, يقاسم  ما أن يأخا ثلث المال, ذاان حالمان, ومقدمت اإلشارة نلى األمثلة لو قدِّ وا 

 التد األخ, ألنه بالمقاسمة يأخا النصف.
لمال يلي  نازال؛ ناا أعطيناه بالمقاسمة الاي لو كان أخوان مع التد يسموي ييه المقاسمة وثلث ا

اا أعطيناه ثلث المال الاي يأخاه باسم الثلث ير  أو معصيب, بعضهم  يأخاه ير  أو معصيب؟ وا 
يقول كل ما يأخاه التد يهو ير , وبعضهم يقول كل ما يأخاه التد يهو معصيب نال مع وتود 

ى الرر  ويرر  له سد  المال, ذناك أصحاب الررو , حينما يمخلى عن المعصيب ويرتع نل
ير  بامراق؛ لرن ي  ذامين الحالمين لما كان أخ واحد كانت المقاسمة أحسن, لما كانوا أخوين 
امرقت المقاسمة وثلث المال, ناا كان نخوة ثالثة مع التد, يقاسم اإلخوة ويأخا الربع أو يمرك 

اا المقاسمة ويأخا الثلث؟ األحظ له الثلث, وذكاا كلما  كان اإلخوة أرثر من ضعريه يالثلث أولى له, وا 
 تا وا نلى الضعرين يالثلث أولى له.

انمهينا من ذامين الحالمين حالة عدم وتود أصحاب السهام ويكون ذو واإلخوة يقط, ولها مممة ييما 
 م .بعد عندما ينمه  من األحوال الخمسة وذ  المعاّدة سيرردذا ببحث بعد أن يررغ من الحاالت الخ



 ننمقل نلى القسم الثان :
ياقنع بإيضاح  عن اسمرهام(: نن لم يكن ذناك او سهام  ✻✻✻)نن لم يكن ذناك او سهام 

 ياقنع بما بينت لك بأنه داضر بين المقاسمة وبين الثلث كامال, يأخا األحظ من األمرين.
عدم وتود الرر , بعد اوي الررو  واألرزاق(: يمارة يقاسم ي   ✻✻✻)ومارة يأخا ثلث الباق  

ومارة يأخا الثلث كامال ي  عدم وتود الرر , ومارة يأخا ثلث الباق  بعد اوي الررو  واألرزاق, ناا 
وتد أصحاب الررو  من المقدم أصحاب الررو  أو العصبة؟ أصحاب الررو : " ألحقوا الررو  

مركة مقصورة على التد بأذلها يما بق  يألول  رتل اكر ", ناا لم يوتد او يرو  ي  الورثة يال
واإلخوة وله ييها األحظ, ثلث المال كامال, المقاسمة مع اإلخوة؛ يإاا وتد أصحاب الررو  علينا أن 

 نعط  أصحاب الررو  يروضهم, وما بق  بعد اوي الررو  كأنه المركة كامال بين التد
ول: التد مع اإلخوة بعد واإلخوة, يما دام ما بق  من الررو  حكمه حكم كامل المركة سنرتع نلى األ 

ما أن يقاسم اإلخوة ي  الباق .  اوي الررو  ي  الباق  من الررو  نما أن يأخا ثلث الباق  وا 
األمثلة: ناا قّدر أنه عندنا زوتة وتد وأخ: للزوتة الربع, الباق  بعد ربع الزوتة ثالثة كأنها ذ  

الباق  بعد الرر , والباق  بعد الرر  ثالثة المركة, يقاسم األخ أو يأخا ثلث الباق ؟ يقاسم األخ ي  
من أربعة, يإاا قاسم األخ يأخا واحد ونصف, لرن ناا أعطيناه الثلث نعطيه واحد يقط, ياألحظ له بعد 

 الرر  من ثلث الباق  الثلث أو المقاسمة؟ المقاسمة أحسن.
حظ له يقاسم الثالثة يأخا ربع ناا كانت زوتة وتد وثالثة نخوة: الزوتة مأخا الربع, والباق  ثالثة, األ

الباق  أو يأخا الثلث؟ يأخا الثلث, نان له األحظ ييما أبقت الررو , ما بين الثلث والمقاسمة؛ 
 يهناك حالمان ي  عدم وتود اوي الررو 

 وذنا حالمان ي  الباق  بعد اوي الررو , يهاه أربعة.
 ة منقصه عن ااك بالمزاحم ✻✻✻)ذاا ناا ما كانت المقاسمه 

ولي  عنه نازال بحال(: ومارة يأخا سد  المال كامال, )ولي  عنه  ✻✻✻ومارة يأخا سد  المال 
نازال بحال( ال ينزل عن سد  المال كواحد من الورثة بالررو  الاين لهم سد , لو قلنا: ابنمان 

ثالثة, الثمانية , الثلثين ثمانية والربع 12وزوج: االبنمان لهما الثلثان والزوج الربع, يالمسألة من 
, مااا بق  بعد اوي الرراض ؟ واحد يعن  نصف السد , يأم  التد مع اإلخوة يقاسمهم 11والثالثة 

ي  الواحد يأخا سد  الواحد, يقول ال أبدا, ال آخا سد  الواحد وال أقاسم, ألنه كان معه أخ واحد 
له, يالمسألة عندنا: سيقاسمه ي  نصف السد  ويأخا ربع السد , يقول أعطون  سد  المال ك

 12, وللتد السد , السد  من 11, وربعها للزوج 8, ثلثاه 12ثلثان وربع وسد  مصح من 
, ولرن معول لر  يأخا التد السد  كامال, يحينما يرتع عن 12, مصح من 13اثنان, معول نلى 



ث الباق  وينضم مقاسمة اإلخوة وعن ثلث الباق  ألن الباق  قليل, يحينضا يمرك المقاسمة ويمرك ثل
 12, أحسن من أن يأخا ثلث من 13نلى اوي الررو  ويأخا يرضه السد , لما يأخا اثنين من 

 .)*(ولي  عنه نازال بحال
مثل أخ ي  سهمه والحكم(: والتد مع اإلناث ي  باب التد  ✻✻✻)وذو مع اإلناث عند القسم 

سابقا: شقيق وشقيقة والتد كأنه أخ واإلخوة كأخ, يعن  أن للاكر مثل حظ األنثيين, وكما أشرنا 
شقيق مع الشقيق ييكون اثنان بأربعة وواحد خمسة, خمسة رؤو  أي خمسة سهام؛ أو شقيقمان 
وشقيق واحد والتد, مصبح عدد السهام سمة, وذكاا يعمبر التد كأخ مع وتود الشقيقات, اإلناث مع 

ن لم يكن ي  المقاسمة يله ثلث المال أو  اإلخوة ويكون على عدد الرؤو  نن كان ي  المقاسمة, وا 
 ثلث الباق  وال حاتة له ي  اإلناث وال ي  الاكور.

 
 
 
 
 
 
 

 مثل أخ ي  سهمه والحكم ✻✻✻ وذو مع اإلناث عند القسم)
 (:بل ثلث المـال لها يصحبها ✻✻✻نال مع األم يـال يحتبـها 

 
لى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن بسم هللا  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا ص

 وااله وبعد:
ي  ذاا الباب التد واإلخوة, أن للتد مع اإلخوة له حالمان مبدضيا:  -رحمه هللا معالى–مقدم للمؤلف 

أن يكون معهما صاحب ير  أو ال يكون, يإاا لم يكن مع التد واإلخوة صاحب يرو  يهو مع 
ما أن يسمقل بثلث اإلخوة واحدا أو أرثر بأحد الحظين: نما أ ن يقاسم اإلخوة وله مثل واحد منهم, وا 

                                                 
(*)

كامل املال ولو ابلعول إذا كانت مقامسته مع اإلخوة يف الباقي أقل من سدس كامل املال, يرجع للسدس كامال,   سائل: أخذه السدس هل هذه قاعدة؟ سدس - 
 القاعدة كما سيأيت: يف حالة عدم وجود ذوي الفرض له األحظ من األمرين املقامسة أو ثلث الرتكة.

وة يف الباقي, ثلث الباقي, سدس مجيع الرتكة مع ذوي الفروض, ما هو األحظ له أيخذه, إن  يف حالة وجود ذوي الفروض فله األحظ يف ثالث حاالت: املقامسة مع اإلخ
 , أو يكون له ثلث الباقي أو يقاس  اإلخوة فيما تبقى بعد ذوي الفروض.كان األحظ له سدس املال فرضنا له سدس املال وتعول إليه املسألة

 



المال وال عليه من بقية اإلخوة مع الباق , يمثال: تد وأخ واحد, عند المقاسمة يكون له النصف 
ولألخ النصف؛ ناا كان تد وأخوان مسموي المقاسمة وثلث المال ألن له واحد من ثالثة؛ ناا كان 

اا أخا ثلث المال يأخا ذناك ثالثة نخوة وتد ذو رابعه م, ناا قاسم سيأخا الربع على عدد الرؤو , وا 
 واحد وثلث يكون أحظ له.

ناا كان ذناك أصحاب يرو  ينر  الحالة, لرن بالنسبة للباق  بعد أصحاب الررو , يهو يقول  
آلن التد مع اإلناث األخوات واإلخوة كأخ مع األخوات, يمثال عندنا: تد وأخ شقيق وأخت شقيقة, ا

نعمبر التد كأخ مع األخت يعندنا أخوان وأخت, عدد السهام خمسة, ي  ذاه الحالة األحظ للتد أن 
أو يأخا الثلث؟ المقاسمة أحسن ألنه سيأخا ُخْمَسيِن؛ ناا كان أخ واحد وأربع أخوات,  2/5يقاسم 

يقاسم ويأخا  األربع أخوات عن أخوين واألخ مع التد عن أربع أصبح ثمانية أسهم ياألحسن له أن
أو يأخا ثلث المال, نان نلى ذنا قضية التد مع اإلخوة, والتد مع األخوات اإلناث كاألخ مع  2/8

أخوامه للاكر مثل حظ األنثيين نال ي  مسألة التد ييها ال يكون كاألخ ممى؟ يقول ذنا مع األم: أخ 
)وذو( أي التد )مع اإلناث( أخ نال وأم وتد, يهنا أخ ذل نعمبر التد أخوين ونمنع األم من الثلث؟ ال, 

ي  مسألة األم ال نعمبره أخا مع األخ الشقيق أو ألب, نان التد مع األخ ال يرد األم عن الثلث, يثلث 
 المال يصحبها.

واري  بن  األم مع األتداد(: ذاه قضية تديدة مسمى  ✻✻✻)واحسب بن  األب لدى األعداد 
, )واحسب( يقولون حسب مأم  بمعنى ظن,  )*(إلخوة المعاّدةعند علما  الرراض  ي  باب التد مع ا

ومأم  بمعنى عّد ومنها الحساب, )واحسب بن  األب لدى األعداد( عندما معد اإلخوة مع التد, مسألة 
المعاّدة ناا كان ذناك: تد وأخ, للتد النصف؛ وتدنا مع األخ الشقيق والتد أخ ألب, اآلن األخ ألب 

النظر عن ميراثه وحتبه(؟ من ضمنها, لو لم يكن األخ الشقيق لران األخ من ضمن العصبة)بصرف 
ألب يحل محله, يهنا األخ الشقيق معه األخ ألب, تا  التد يمقاسم مع األخ الشقيق, ياألخ الشقيق 

, نن 1/3يعّد األخ ألب معه ييصيروا اثنين, لما صاروا اثنين والتد الثالث, نن تضنا للمقاسمة للتد 
سوا  بالمقاسمة أو بثلث المال, يقول الشقيق لألخ  1/3, يحينما يأخا التد 1/3لث المال له تضنا لث

ألب أنا شقيق أقوى منك أحتبك يال ميراث لك, أعّدك مع  على التد ألرده من المقاسمة أنا وذو نلى 
تد وخا حقك, الثلث؛ لو قّدر أخ شقيق وأخوان ألب, اإلخوة ي  التملة ثالثة والتد الرابع معالى يا 

قال التد أقاسم أنا وأنت, قال ال, نحن ثالثة وأنت الرابع, نن أردت المقاسمة خا الربع, نن أردت ثلث 
المال يهو لك, يأخا التد ثلث المال, بق  الثلثان؛ عندنا أخ شقيق واحد وخمسة نخوة ألب, االثنين 

مسألة المعاّدة وذ : ناا كان  الباقين من التد للشقيق, ألن الشقيق يحتب الاي ألب, ذاه مسمى
                                                 

(*)
 املعاّدة: العدد. – 



الشقيق أقل من ضعف التد, واحد يقط, أما ناا كانوا اثنين ال مسمى, يإاا كان األشقا  ثالثة لسنا 
 ي  حاتة نلى اإلخوة ألب ونعدذم, ألن الثالثة سيردون 

ألنهم التد من المقاسمة نلى الثلث؛ )بن  األب( اإلخوة ألب يقط, واإلخوة ألم ذل نعدذم؟ ال نعدذم 
 محتوبين بالتد.

)واري  بن  األم مع األتداد( ال يعدذم األتداد على األشقا , ألن بن  األم لهم ير  وليست 
اا حتبوا عن الرر  يال ش   لهم, بخالف األخ ألب مع األخ الشقيق يهو عاصب  عصبة, وا 

 وعصبمه قاضمة لرن حتب بمن ذو أقوى.
يهم عند يقد التد(: عّد اإلخوة ألب مع األخ الشقيق حكمك ي ✻✻✻واحكم على اإلخوة بعد العّد )

على التد لمزحزحه عن المقاسمة والمناصرة نلى الثلث ثم احكم على اإلخوة ألب مع األخ الشقيق 
حكمك عليهم ناا لم يكن التد, وحكمنا على اإلخوة ألب مع اإلخوة األشقا  عند يقد األب أنهم 

ألب, وبعد أن معّدذم على التد ويأخا التد نصيبه على ما محتوبون, نان عّدذم مع الشقيق على ا
ذو عليه, ارتع نلى اإلخوة ألب واحكم عليهم مع األشقا  أو مع الشقيق حكمك عليهم ييما لو لم 

 يكن التد موتود, يعن  محتوبون.
حكما بعدل ظاذر اإلرشاد(: نحن قلنا أن التد ممساوي مع  ✻✻✻)واسقط بن  اإلخوة باألتداد 

خ ولهاا قاسم اإلخوة, ينأم  بابن األخ الاي ذو أبعد درتة يزاحم ذنا! ذو ساقط من زمان, )حكما األ
 بعدل ظاذر اإلرشاد( الحكم العدل الظاذر أن أوالد اإلخوة ال يدخلون مع اإلخوة.

بالتد يايهمه على احمياط(: ويرضل ابن األم باإلسقاط بالتد,  ✻✻✻)ويرضل ابن األم باإلسقاط 
م محتوب باألب والتد والرر  الوارث, نان األخ ألم ال يعّده التد وال يشارك ي  ذاه المساضل األخ أل

ألن التد مع اإلخوة من باب العصبات واألخ ألم من باب الررو  وذو محتوب بإحدى أمور ثالثة: 
ما التد يال دخل له ي  ذاا الباب. ما األب وا   نما الرر  الوارث وا 

 
 
 

 
 
 
 رحمن الرحيم, الحمد هلل رب العالمين, وأيضل الصالة وأمم المسليم على المبعوث رحمة بسم هللا ال

 للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاذرين, أما بعد:

 بـــــــاب األكــــــــــدريــــــــة



  " رحمة هللا عليه –قال ناظم ممن " الرحبية- : 
 

 -باب األردرية -
 

  ييما عدا مسألة كّملها ✻✻✻ واألخت ال ير  مع التد لها
 ياعلم يخير أمة عاّلمها  ✻✻✻ زوج وأم وذما ممامها

 وذ  بأن معريها حرّيه ✻✻✻ معرف يا صاح باألردرية
  حمى معول بالررو  المتمله ✻✻✻ ييرر  النصف لها والسد  له

 كما مضى ياحرظه واشكر ناظمه. ✻✻✻ ثم يعودان نلى المقاسمه
 

  أحكام التد واإلخوة, ذناك صورة خاصة مع  -رحمه هللا معالى–ا المؤلف بسم هللا, بعدما قدم لن
ن كانت داخلة ي  عموم التد واإلخوة, لرن تعلوا لها مسألة مسمقلة  مساضل التد ي  وتود األخت, وا 

قواعده ي   وسموذا األردرية, قيل من المردير وذو منريص حاضر, قالوا بأنها كّدرت على زيد 
دروا على األخت بعدما يرضوا لها النصف رتعوا وقاسمها التد ييه, وقيل كان الرراض , وقيل ك

رحمه –الساضل ييها أول ما وقعت رتل يقال له األردر, بصرف النظر عن المسمية, ولرن تا  الناظم 
 بين أركانها وطريقة العمل ييها. -هللا تزاه عنا أحسن التزا 

(: يقول )واألخت( الشقيقة أو ا عدا مسألة كّملهاييم ✻✻✻قال: )واألخت ال ير  مع التد لها 
الم  ألب, ألن اإلخوة من تهة األم ال دخل لهم مع التد اكورا كانوا أو نناث ألن التد يحتبهم؛  

)واألخت ال ير  مع التد لها( وعرينا أن التد من األول ذو التد من تهة األب, ألن التد من تهة 
 , ييقول األخت ال يرر  لها مع التد نال ي  مسألة كّملها.األم لي  بوارث ال ير  وال معصيب

(: ملك المسألة أشخاصها: زوج وأم )وذما(  ياعلم يخير أمة عاّلمها ✻✻✻زوج وأم وذما ممامها )
ألف المثنية راتعة للتد واألخت, نان عندنا: زوج وأم وأخت وتد, وذما ممامها يعن  أربعة أشخاص, 

اعلم أشخاصها وممّعن, )عاّلمها( بصيرة المبالرة, ذاا اممداح لطلبة العلم  (ياعلم يخير أمة عاّلمها)
 حث على المناي  ي  طلب العلم...  -تزاه هللا خير–وللعلما  ولالتمهاد ي  العلم, وذاا منه 

وذ  بأن معريها حرّيه(: ذاه المسألة الم  أيرادذا أربعة )زوج  ✻✻✻معرف يا صاح باألردرية )
)*(معرف ذاه المسألة يا صاح وأم وأخت وتد(

وذ  بأن معريها حرّيه( وذ  لصعوبمها أو باألردرية, ) 
 لدقمها أو لنارمها حرية بأن معريها حمى ال مخطأ ييها.

                                                 
(*)

 ا من ابب الرتخي , ترخي  املنادى أللها: )اي لاحيب( فحذف )الباء( آخر حرف من الكلمة مع ايء النداء, وقال: )تعرف اي لاح(يقولون يف اللغة هذ – 



حمى معول بالررو  المتمله(: نحن عندنا ي  باب  ✻✻✻ييرر  النصف لها والسد  له )
لنصف نن كانت منرردة ولي  معها الررو  المقدرة ي  كماب هللا, األخت وحدذا من أصحاب ا

عاصب, ومقدم لنا بأن التد مع غير اإلخوة يرضه السد , نان ي  الحاالت العادية التد له السد , 
واألخت لها النصف, والزوج له النصف, واألم لها الثلث, نان اتممعت عندنا مقامات كسور: ثالثة, 

العامل المشمرك, أليست السمة منقسم على  سمة, واثنين مكررة, المكررة نأخا منها واحد, ما ذو
 نرسها

بدون باق , أليست منقسم على ثالثة بدون باق , أليست منقسم على اثنين بدون باق , مصح من 
يعال, لرن أقل ما مصح منه المسألة ذو المعمبر؛ ناا قلنا بأن الزوج له نصف من سمة له ثالثة,  12

ه سمة, األم لها ثلث السمة اثنين, يهاه ثمانية, التد له واألخت لها نصف من سمة لها ثالثة, يها
السد  واحد من سمة, يالمتمو  مسعة, مرون صحت من سمة على حسب مقامات الرسور, ولرنها 
عالت أي زادت لبقية الررو  حمى وصلت مسعة, ألن أنصبا ذم كلهم مخرج من سمة, نان متمو  

أمر طبيع , األم مأخا الثلث, والزوج يأخا حقه, التد  ذاه السهام بالعول وصلت نلى مسعة, نلى ذنا
له واحد من سمة يأخا حقه, واألخت؟ لو أعطينا األخت النصف ثالثة, وأعطينا التد السد  وذو 

واحد, قضية أو قانون أو منهج أو نظام التد مع اإلخوة, أن أحد من اإلخوة يرضل عليه أو ذو الاي 
ما ثلث الم ال أو ثلث الباق , المررو  ي  التد أنه يممّيز عن اإلخوة, وذاه يكون نما المقاسمة وا 

أخت أنثى, مأخا مثله ثالث مرات, يقول التد أنا وأنت أخانا بالعصبة, نتمع حق  وحقك ونمقاسم مع 
بع  على حساب للاكر مثل حظ األنثيين, ناا تمعنا واحد مع الثالثة صاروا أربعة, يصار ذنا عدد 

البنت بسهم والتد كرتل بسهمين, يحصمهم أربعة وعدد رؤوسهم ثالثة, واألربعة  رؤوسهم ثالثة, ألن
ال منقسم على الثالثة بدون كسر, ييأم  ي  باب المصحيح, نضرب عدد الرؤو  ييما عالت نليه, 

؛ نأم  نلى الورثة ونعط  كل واحد سهمه من المسعة مضروبا ي   27= 9× 3ذ  عالت نلى مسعة, 
رنا المسعة ثالث مرات ييتب أن نضاعف األنصبا  كالك بالنسبة عينها؛ األم لها من ثالثة, ألننا ضع

 27( الباق  من 15=9+6؛ )9=3×3؛ الزوج له ثالثة من سمة 6=3×2المسعة اثنين )ثلث السمة( 
–15 =12 , 
؛ يالمسألة صحت من سمة وعالت نلى 12من  8؛ والتد يأخا 12من  4ياألخت مأخا  4= 3÷12

 حت نلى سبعة وعشرين.مسعة وصح
 
 

                                       9/6            9×3               27 

                                    



               9              3×3                    3              ½زوج             

                                                                                       9  +6 =15 
 12= 15 ـ 27         6             3×2                 2                1/3أم               

 
 4= 3÷  12            9                   3×3               3               ½أخت             

                                                                                                       
 8                    3             3×1            1               1/6تد              

                                                                                                       
 )للاكر مثل حظ األنثيين(.  3)التد واألخت( عدد الرؤو = 
 (. 4= 1+3)سهم األخت + سهم التد= 

 (.3( ال منقسم على عدد الرؤو  )4عدد السهام )
 (.27=  9×3( )9( ي  عول المسألة )3نضرب عدد الرؤو  )

 (:3نضرب سهام الورثة ي  )
 .6=  3×2.  سهم األم: 9=  3× 3سهم الزوج: 

 (.12=  15 – 27( )15=  6+9)سهم الزوج + سهم األم  =  
 .4= 3÷12سهم األخت: 
 .12من  8سهم التد: 

 
 
 
  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه

 وسلم, أما بعد:
اه المسألة وذ  لم مخرج عن ميراث التد واإلخوة, لرنها ممّيزت من مممة مباحث باب التد واإلخوة ذ

عن غيرذا بمراير معاملة التد لهاه األخت, وقال بأنها معرف باألردرية, واألردرية من المردير, يقيل 
أنها كّدرت على زيد نظامه ي  الرراض  تمعت بين الرر  وبين المعصيب, وقيل أنها مرّدر ييها 

يرضوا لها النصف أوال ثم رتعوا عليها وقاسموذا ي  ذاا النصف, وقيل سميت نصيب األخت ألنهم 
األردرية ألن أول من وقعت له رتل يسمى األردر, وبصرف النظر عن المسمية, المسمية ال مرير 
المسمى, قال: )وذ  بأن معريها حريه( وذ  أي أيرادذا, والاين يشمركون ييها: )زوج وأم وذما 

ي التد واألخت, ألنه قال: )واألخت ال ير  مع التد لها( ال يكون لها ير  مع ممامها( )وذما( أ
التد نال ي  ذاه المسألة, ألنه لو وتد عندنا أخ شقيق وأخت شقيقة والتد, ذل األخت لها ير  أو 



أنها عصبة بالرير الاي ذو أخوذا معها؟ ويكون التد معهما نما بالمقاسمة أو ثلث المال, ومقدم لنا 
وتد نخوة اكور وأخوات نناث يعمبر الاكر عن ابنمين, ي  ذاه الحالة يكون اإلخوة ثالثة أسهم  ناا

والتد ذو الرابع, ير  ذاه الحالة ال يرر  لألخت ش  , ونقول للتد ناا أردت مقاسممهم لك سهمان 
 من أربعة, األخ له سهمان والبنت سهم, أو مأخا ثلث المال.

ان وأخمان شقيقات والتد, األخوان كل واحد باثنين يهاه أربع سهام, والتد لو أنهم مثال: أخوان شقيق 
باثنين ذاه سمة, واألخمان بأربعة ذاه عشرة, نقول للتد ناا مريد أن مقاسم مأخا اثنين من عشرة أو 

 ثلث المال؟ يقول آخا ثلث المال.
صبات بالرير باألخ الموتود نان األخت أو األخوات مع وتود األخ أو اإلخوة ال ير  لهن, بل ذن عا

معهم؛ ولرن ذاه بالاات أخت واحدة, واألخت الواحدة ليست عصبة, لو لم يكن التد موتود ال مرون 
األخت عصبة نال مع وتود البنت أو بنت االبن )يهن معهن معصبات( يلما انمرت البنت وال بنت 

نا معامل ي  األول على أنها االبن, ووتدت األخت الشقيقة يه  صاحبة ير , يرضها النصف, يه
ييما عدا مسألة كّملها( ذاه المسألة ذ :  ✻✻✻صاحبة ير  )واألخت ال ير  مع التد لها 

 زوج وأم وذما ممامها, نان زوج وأم وأخت شقيقة وتد.
قال: ) ياعلم يخير أمة عاّلمها( ذاا حث على طلب العلم وأن النا  يعال عند هللا يمراضلون بالعلم 

   آخر, ال بحسب وال بنسب, وأشرنا نلى قضية مالك مع أب  تعرر المنصور...ولي  بنو 
وذ  بأن معريها حرّيه( معرف عند علما  الرراض  لي  عند  ✻✻✻)معرف يا صاح باألردرية 

عامة النا , معرف باألردرية, اسم لها يميزذا عن غيرذا؛ وذ  بأن معريها يا طالب العلم يا دار  
ا حرّيه, وال يليق بطالب علم الرراض  أن يتهلها ألنها من ضمن مقسيم المركة الرراض  بأن معريه

 وعلم الميراث, وذو أول علم ينز  كما قيل.
حمى معول بالررو  المتمله( قال يرر  النصف  ✻✻✻قال: )ييرر  النصف لها والسد  له 

ة ير  وذو النصف؛ لها, ذ  سمأخا أوال بالرر , واألخت ناا انرردت عن أخمها أو أخيها صاحب
نان وتد من الررو  ي  ذاه المسألة نصف للشقيقة؛ ويرر  السد  للتد, ألن التد نما أن يرث 
ما أن يرث بالمعصيب يحل محل األب يكون عاصب يأخا ما أبقت الررو ,  بالرر  وذو السد , وا 

ما بالمقاسمة مع اإلخوة, ثلث المال أو المقاسمة, وذل ذو ير  أو معصيب ذاا خالف عند  وا 
 الررضيين ال حاتة لنا ييه؛ نان عندنا اآلن يرضان نصف للشقيقة وسد  للتد.

)حمى معول بالررو  المتمله( اخمصر الموضو  ولم ياكر الزوج واألم, نان بسط المسألة: الزوج ناا 
لم يكن ير  وارث يأخا النصف, واألم لها الثلث لعدم وتود الرر  الوارث وعدم وتود التمع من 



, ما )*(اإلخوة, وذناك نصف للشقيقة, والسد  للتد نان عاملنا التميع على أنهم أصحاب يرو 
لمكن نريد  24أو 12ذو أقرب عدد يمكن أن نطّلع نصره وثلثه وسدسه, ذو سمة )يمكن أن يكون 

 أخصر عدد( وعلى ذاا لو تمعنا أنصبا  األربعة الموتودين يعندنا نصف للزوج ونصف
زوج والشقيقة اسمررقوا المركة, معول للزوج بالثلث الواحد, واألم معول لها باثنين)ثلث للشقيقة كأن ال

السمة(؛ نان السمة عالت بسدسها للتد صارت سبعة, وعالت لألم بثلثها صارت مسعة؛ نان مأّصلت 
من سمة وذو مخرج الررو  الموتودة عندنا, ولرن السمة لم مرف يعالت أي زادت ي  العدد حمى 

الموتودين, وحصل نقص على الموتودين بقدر ما عالت, نان مأّصلت من سمة وصحت من  مرر 
 مسعة.

كما مضى ياحرظه واشكر ناظمه(: )ثم يعودان( يعن  التد  ✻✻✻ثم يعودان نلى المقاسمه )
واألخت للمقاسمة, كيف مرون المقاسمة؟ يخلط حقه وحقها ويمقاسم على نظام العصبة للاكر مثل 

, ذاه النقطة المهمة ي  األردرية, األخت لها ثالثة من مسعة, والزوج له واحد من حظ األنثيين
مسعة, يإاا كان للتد واحد وللشقيقة ثالثة المتمو  أربعة, ذاا حقه وحقها مشمركين, ييمقاسماه 
ى للاكر مثل حظ األنثيين, ناا كان العدد أربعة ويمقاسماه للاكر مثل حظ األنثيين, األربعة منقسم عل

عدد الرؤو , لرن أربعة ال منقسم على ثالثة بدون كسر ييحصل الرسر, والنظام ي  حساب الرراض  
أننا نمالشى الرسر, يقالوا ذنا يصحح الرسر أي يريع العدد, نان على ذاا الحال أصبح مسألة 

رب مقاسمة التد مع الشقيقة مرون ثالثة, ألننا نريد أن نقسم حظهم كله ثالثة أقسام, نان نض
 9من  3, للزوج 27( ينقسم للتميع من 27= 3×9الثالثة ي  مسعة الم  صححنا المسألة نليها, )

من 2(؛ واألم لها 9=3×3مضاعرت ثالث مرات ال بد أن يضاعف الثالثة ثالث مرات لممحد النسبة) 9و
 والمسعة ضاعرناذا  9

اثنا عشر  27, بق  من 15 لألم= 6للزوج  9(؛ 6=3×2ثالث مرات ياالثنين نضاعرها ثالث مرات)
, وللتد الثلثين, يمأخا 12منقسم للاكر مثل حظ األنثيين, للشقيقة الثلث من  12(, 12=27-15)12
 .8, والتد يأخا 27من  4

 نان ذاه المسألة بأن معريها حريه.
)كما مضى ياحرظه واشكر ناظمه( ذكاا يمقاسمان االثن  عشر سهما كما مضى للاكر مثل حظ 

, يايهمه واشكر لناظمه, ونقول: تزاه هللا خيرا," من صنع نليكم معرويا يرايضوه يإن لم متدوا األنثيين
 ما مرايضوه يادعوا له حمى مروا أنكم كايأمموه"

                                                 
(*)

لعام أن املسألة أتّلل من أقرب عدد ميكن أن خنرج منها تلك األنصباء أي تلك الكسور, وهو ما يعرف يف احلساب ا -إن شاء هللا–سيأتينا يف ابب احلساب  – 
 ابملضاعف املشرتك البسيط.



 رحمه هللا وتزاه هللا عنا أحسن التزا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 :بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا 
  رحمه هللا–قال المصنف- : 

 -باب الحساب-
 

ن مرد معرية الحساب    لمهمدي به نلى الصواب ✻✻✻وا 
 ومعلم المصحيح والمأصيال ✻✻✻ ومعرف القسمة والمرصيال

 بــــــــاب الحـــســاب 



 وال مرن عن حرظها بااذل ✻✻✻ ياسمخرج األصول ي  المساضل
 ثالثة منهن قد معول ✻✻✻ يإنهن سبعة أصول
 ال عول يعروذا وال انثالم ✻✻✻ وبعدذا أربعة ممام

 والثلث والربع من اثن  عشرا ✻✻✻ يالسد  من سمة أسهم يرى 
  يأصله الصادق ييه الحد  ✻✻✻ والثمن نن ضم نليه السد 
  يعريها الحّساب أتمعون  ✻✻✻ أربعة يمبعها عشرونا
 نن كثرت يروعها معول ✻✻✻ يهاه الثالثة األصول
 ي  صورة معروية مشمهره ✻✻✻ يمبلغ السمة عقد العشره

 ي  العول نيرادا الى سبع عشر ✻✻✻   مليها باألثروملحق الم
 بثمنه ياعمل بما أقول ✻✻✻ والعدد الثالث قد يعول

  أصلهما ي  حكمهم نثنان ✻✻✻ والنصف والباق  أو النصران
 والربع من أربعة مسنون  ✻✻✻ والثلث من ثالثة يكون 
 يهاه ذ  األصول الثانيه ✻✻✻ والثمن نن كان يمن ثمانيه

 ثم اسلك المصحيح ييها واقسم ✻✻✻ عول عليها ياعلمال يدخل ال
ن مرن من أصلها مصح  يمرك مطويل الحساب ربح  ✻✻✻ وا 
 مكّمال أو عاضال من عولها. ✻✻✻ يأعط كال سهمه من أصلها

 
  

  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن
 وااله, وبعد:

يها اإلخوة الررام, يتب أن ممرير طريقة الدر  من اآلن, ألن ما مقدم كانت دراسة يقهية, وعلم أ
 الرراض  ينقسم نلى قسمين: 

قسم يقه  يبين أيراد الورثة وأنصباضهم, ومن يحتب ومن ال يحتب, وكالك من يحتب نهاضيا 
عصيب ومن يتمع بينهما, حرمان, ومن يحتب نسبيا نقصان, ويبين من يرث بالرر  ومن يرث بالم

يرل ما مقدم نلى نهاية مسألة األردرية, يهو من باب الرقه ي  الرراض , وذاا الاي يمعّين على طلبة 
ن كان العوام عريوا منه ش   يهاا أولى, ومعريمه ير  كراض  ولي  ير  عين ,  العلم معريمه, وا 

  لرل وارث يكر .يإاا وتد ي  التماعة من يرقه الك ويبين للنا  ما ير  هللا



يصال حق كل وارث نليه كامال غير ناقص, وذاا ال  بق  المطبيق العمل  والمنريا ي  قسمة المركة وا 
 يمأمى نال بمعرية الحساب.

 
 

 والحساب كما يقولون قسمان: 
قسم عام ي  تميع مساضل الحياة: المتار, الزّرا , المهندسين...وذو ي  نظري أعم علم يوتد على 

ر , ألن عالم الارة ال يموصل نليها نال بالحساب, ي  المصنع الريميا , الريزيا , وته األ 
الرياضيات, ال يمكن نال بالحساب, نقامة ذاا المبنى ما مم نال بالحساب, حساب األبعاد بين األعمدة 

وحساب العمق ي  األر , وحساب النسبة بين الرمل والحديد واإلسمنت...حمى الزراعة 
لمعلموا عدد السنين  غاير ي  مطالع الشم  ومراربها:  نان الحساب عام؛ وهللا بالحساب...
 .والحساب

: " العلوم أربعة -رحمه هللا-والحساب من العلوم األربعة الم  اكرذا الرزال  ونّبه عليها, يقول الرزال 
)*(أقسام

خر, بما يكون غيبا : علم نله  وذاا ما يمعلق بالمريبات, بصرات هللا سبحانه, باليوم اآل 
عنا, العلم به ال يكون نال عن اإللهيات يعن  عن الوح , سوا  كان وحيا منزال أو كان وحيا لرسول 

يال يمكن إلنسان أن يدرك شيضا مريبا نال  وما ينطق عن الهوى نن ذو نال وح  يوحى  :هللا
اد, ذاه نلهيات؛ والعقليات ذ  بالوح , وذاا يقف عنده اإلنسان عند الوح , ولي  له متال لالتمه

الحساب والرياضيات, الحساب نسبة عددية, والنسبة العددية مبين عالقة ذاا العدد بااك, حمى 
 6نلى  4نلى  2الثلث, ونسبة  6نلى  2الخم , نسبة  5نلى  1األعداد المناسبية كما يقولون نسبة 

العددية يمكن اسمخراج المتهول العددي؛ المناصرة, يعن  أشيا  كثيرة ياكرونها, وعن طريق النسبة 
, 360: الحساب من العلوم العقلية كما قالوا ي  الزوايا بأن محيط الداضرة -رحمه هللا–ويقول الرزال  

زاوية قاضمة, ناا كانت  90( يالدرتة 90= 4÷ 360لو قسمت الداضرة أربعة أقسام ييها أربع زوايا )
 يه  منررتة, ناا عريت زوايمنين من الداضرة عريت الثالثة يه  حادة, ناا كانت أرثر 90أقل من 

, ييقول عماد الحساب والرياضيات على العقل, وما أخطأ ننسان ي  عملية حسابية نال 360مممة لـ  
عن طريق العقل, القواعد الحسابية ال مخطأ...نان الحساب العام والحساب ي  الهندسة, وكما 

...يالحساب داخل ي  حياة النا  تميعا بدون اسمثنا ..نان الحساب يسمونه علم المثلثات والزوايا
من العلوم العقلية الم  ال مخطأ قواعده وذو داخل ي  تميع العلوم, ي  العلوم الدينية ذاه قسمة 

 الرراض , ي  الزكاة ربع العشر, نصف العشر, األنصبا .
                                                 

(*)
 هذا من حيث املصدر واملرجع – 



دخل كبير ي  المتارب, وذو الطب, القسم الثالث متريب , ينشأ عن المتربة, وقد يكون للصدية 
الطب والصيدلة مبدؤذم المتارب..ولهاا يقولون الطبيب الحااق الممخرج الاي له صلة داضما 

 بالدوريات يقف على نماضج المتارب الم  محدث ويكون علمه ممتدد داضما..
  العلوم وقسم ظن , والقسم الظن  يقول الرزال  علم الرلك, علم الرلك اآلن قد يكون دخل ي

المتريبية, لرن لم يزل ييه خرايا ظنية, لم يزل علما  الرلك اآلن وعلما  الرضا  اآلن ال يدركون 
 حقاضق بع  النتوم وبع  الروارب بالدقة, ولرن بالظن والمخمين..

صادق ي  قواعده ال يأميه الخلل وال الخطأ, ثم نن العلما  أخاوا   نان علم الحساب علم ثابت عقل
الحساب العام تز  خاص وتعلوه حساب الرراض , ألنهم سلروا ييه مسلرا عقليا يقه ,  من ذاا

ولي  مسلرا عقليا رياض , ما خرتوا عن األصل, ولهاا نقول من أدرك ويقه القسم األول من 
الرراض  يله أن يقسم المركة بأي نو  من أنوا  الحساب والنسب واسمخراج المتهول؛ وعلما  

علم الحساب باقمراحات خاصة لهم, ثم أّولوا طرق مقسيم المركة وذ  أمور ممناسبة  الرراض  امخاوا
عن طريق التبر والمعادلة, وعن طريق الرسور االعميادية, يبأي طريقة اسمطعت عدًا على األصابع 
أو عدًا بالحصى أو قسمة بالعقل, بأي طريقة اسمطعت أن موصل حقوق الورثة نليهم كاملة مم األمر؛ 

رن قد يكون ذناك بع  الطرق مطول أو غير يقينية, يعلم الحساب ي  الرراض  علم خاص ول
 بالررضيين وال ولن يخرج عن علم الحساب العام.

ونحن اآلن أمام باب الحساب عند الررضيين, ومرة أخرى لن يخرج عن داضرة الحساب العام, والاي 
 نسمطيع أن نصل نلى مقسيم المركة.علينا أن نرهمه اصطالحات الررضيين ي  حسابهم, لر  

ن مرد معرية الحساب يقال: ) (: )الحساب( )أل( ذنا ليست لمهمدي به نلى الصواب ✻✻✻وا 
لالسمرراق ولرن للعهد, حساب الرراض  الم  كنت مدرسها؛ وييه الررو  بنص الرماب سمة ال ير  

وثلثين, ذاا الحساب ي  اإلرث سواذا البمة, ونص عليها ييه نصف وثلث وربع وسد  وثمن 
ن مرد( يا دار  الرراض  الممقدمة, يهاا الخطاب موته لطلبة العلم الاين  الممعلق بهاه الررو ؛ )وا 
درسوا الرراض  ولي  لرل ننسان, ألن ذاا خاص بهم, ولو تضنا للعوام لن يرهموا..وهللا نريد معرية 

ى وبينة وبصيرة؛ )نلى الصواب( ي  الحساب عند الررضيين؛ )لمهمدي( دون الضالل, لمرون على ذد
 قسمة المركة, الصواب ي  محقيق ما درست من نصيب كل وارث مع األخر لمهمدي به نلى الصواب.

ومعلم المصحيح والمأصيال(: )ومعرف القسمة( قسمة المركة  ✻✻✻ومعرف القسمة والمرصيال قال: )
مة المركة على الورثة بحسب اشمرارهم الم  مركها الميت على الورثة بحسب أنصباضهم...لو معرف قس

ييها بأنصباضهم منها؛ )والمرصيال( مرصيل األمور المخملرة الخمالف الورثة ي  المركة, كيف معط  كل 
 ننسان حقه مرصال يعن  مرصوال عن اآلخر.



)ومعلم المصحيح والمأصيل(: )المصحيح( بعبارة موتزة ذو العدد األول الاي مصح منه يرو  الورثة 
لمخملرة األحتام والمقادير, وذاا كل له بحث مسمقل, لرن المؤلف أتملها ليلرت النظر نليها؛ ا

يمصحيح المسألة الررضية والحصول على أقل عدد مصح منه أنصبا  الورثة الموتودين, يمثال 
صب له , العم عا1/6, األم لها 1/6, بنت االبن لها 1/2عندنا: بنت وبنت ابن واألم والعم: البنت لها 

 6ممكن, لرن  12الباق , ننظر ي  ذاه الررو , أقل عدد يمكن أن نخرج منه أنصبا  ذؤال , العدد 
ذ  أصل؛ لو قدر ي  ذاه المسألة: بنت وزوج وأم:  6, يمرك مطويل الحساب ربح, نان 12أقل من 
, 6ذ  12, نصف 12, أي العدد يمكن أن نخرج منه الثالثة؟ 1/6, لألم 1/4, للزوج  1/2للبنت 
 , 2ذ   12, سد  3ذ   12ربع 
, 1/2, لألخت الشقيقة 1/2؛ عندنا: زوج وأخت شقيقة وأم: للزوج 1(, والعم نعطيه 11=6+3+2)

, نصرها لألخت, ونصرها للزوج, األم 6, النصف والثلث أقل عدد يمكن أن نخرته منه ذو 1/3واألم 
ها المساضل الممقدمة يسمى مأصيل الم  صححنا ب 12و 6, ذنا 8لم يبق لها ش  , عالت نلى 

الم  تا منا تديدة ذل ذ  أصل لنصف ونصف وثلث أو مصحيح لهاه  8المسألة أي أصلها؛ لرن 
المسألة؟ مصحيح, ألن األصل ال يمكن أن نعط  منه كل اي حق حقه, نان أّصلناذا ثم رتعنا 

ح؛ نان المؤلف أشار نشارة يصححناذا, يهو ما يأم  بعد العول أو يأم  عند االنكسار يسمى مصحي
 أوال كأنها ممييز للدخول ي  باب الحساب )ومعرف المصحيح والمأصيال(.

وال مرن عن حرظها بااذل(: )األصول( تمع أصل, وأصل  ✻✻✻)ياسمخرج األصول ي  المساضل 
كل مسألة ما مصح منه ابمدا  وذ  قاعدة؛ نن كان الورثة عصبة بالاات, والعصبة بالاات ذم مح  

الاكور نال الزوج, يإاا كان الورث خمسة أو سمة أوالد كلهم اكور يأصلها من عدد الرؤو , 
يالمسألة من خمسة؛ لو قدر معهم عصبة بالرير: ثالثة أوالد وبنمين, العدد يعمبر للاكر مثل حظ 

لرل ولد األنثيين, يثالثة باثنين سمة, وبنمين بسهمين يثمانية, نان مقسم المركة على ثمانية أسهم, 
سهمان ولرل بنت سهم, يالعصبة بالاات والعصبة بالرير مرون مسألمهم من عدد الرؤو  باعمبار 

 الاكر مع األنثى حظ األنثيين.
ناا لم يكن ذناك عصبة أو ذناك عصبة ويرو , وتود الررو  ي  المساضل الررضية ال مخلو عن 

 حالمين:
 حالة ير  واحد.

 وحالة يرو  ممعددة.
وولد, عندنا ير  واحد وذو ير  الزوتة, الزوتة لها الثمن, نن كان ير  واحد أنظر مرك زوتة 

 والباق  للعصبة. 8من  1نلى مقام الرسر ييه, الزوتة لها الثمن, مقام الثمن ثمانية, مأخا 



 , والباق  للعاصب.1, مأخا 6, نان ذ  من 6, مقام السد  1/6ناا مرك أما وولدا: لألم 
؛ وذكاا ناا الرر  الموتود ي  الورثة ير  واحد, 4, مقام الربع 1/4ولد: للزوج ناا مركت زوتا و 

 يأصلها من مقام يرضه.
نان ذنا قسمان: قسم يكون الورثة عصبة بالاات أو بالرير, يأصلها عدد رؤوسها, وي  حالة وتود 

 اإلناث نعمبر الاكر بأنثيين.
 ام كسره.ي  حالة وتود الررو : نن كان يرضا واحدا, يمن مق

الثالثة)يرو  ممعددة( محماج نلى نظر ومأن : وتد ييها أرثر من ير  واحد, ما ذو أصلها؟ يلو 
, 2, مقام النصف 1/2, البنت يرضها 4ومقامه  1/4قدر مثال عندنا: زوج وبنت, ير  الزوج 

 .4نقسمها على 
 .8عندنا: زوتة وبنت: نقسمها على 

 .6, نقسمها على 1/2, وللبنت 1/6عندنا: أم وبنت: لألم 
 .6, نقسمها على 1/3, ولألم 1/2ناا كان ذناك يرضان ممرايران بأن وتد: الزوج واألم: للزوج 

لما كان يرضا واحدا اعمبرنا أصلها من مقامه, لما وتد الررضان ال يمكن أن نعمبر النصف أصال 
ن نخرج منه النصف والثلث, لها, وال يمكن أن نعمبر الثلث لها, نان مااا نرعل؟ نأم  بعدد يمكن أ

وذو ما يسمى ي  الحساب العام بالمضاعف المشمرك البسيط, العدد الاي يمكن أن ينقسم على 
النصف والثلث بدون باق  ذو السمة, المسألة من سمة, نصف السمة ثالثة, وثلث السمة اثنين, ي  

قسممه على المقامين ذاه الحالة أصلنا المسألة اات الررو  الممعددة من عدد ثالث يمكن 
الموتودين بدون كسر, وذكاا اسمخراج أصول المساضل, نن كان الورثة عصبة يمن عدد الرؤو , نن 

وتد صاحب ير  واحد يمن مقام يرضه, نن وتدت يرو  ممعددة يمن أقل عدد يمكن أن يقسم 
يما بعد نن شا  على مرك الررو  بدون كسر, كيرية الوصول نلى ذاا العدد الثالث ذو محل البحث ي

 هللا.
 

 
 
   بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه

 ومن وااله, وبعد:
يعنينا حساب خاص, وذو حساب الرراض ,حساب  -باب الحساب-مقدم المنبيه على ذاا العنوان: 

يصال كل اي حق حقه, و  قدم أيضا المؤلف بأن حقيقة الرراض  ذ  ما مقدم المركات ي  مقسيمها وا 



قبل الحساب, وذو ما يسمى بالقسم الرقه , وذو معرية الورثة من رتال ونسا , ومعرية كل وارث 
 برر  أو معصيب والحتب, ثم بعد الك يأم  باب الحساب الاي به يوصل حصة كل وارث نليه.

ة, ويمرقون بأنك بأي طريقة وأي كيرية ولو بالعد نان باب الحساب ذو الباب العمل  ي  مقسيم المرك
على األصابع أن مقسم المركة ومعط  كل اي حق حقه المررو  له ي  كماب هللا يهاا عمل صحيح؛ 
ولرن لما كانت مساضل الرراض  ممعددة وممررعة كان لها حساب بقواعد خاصة واصطالحات خاصة؛ 

لية وذ  الحساب وما يمعلق به من ذندسة ونحوذا, يأنوا  وأشرنا بأن العلوم أربعة: منها العلوم العق
 الحساب على وته األر  ال مخملف, والنسب العددية بين كل عددين ال مخملف.

وذنا يقول: )نن مرد معرية الحساب( أي حساب الرراض  لمهمدي به نلى الصواب, )ومعلم المصحيح 
 لمصحيح ييما بعد نن شا  هللا.والمأصيال( الخ؛ وسيأم  مرصيل ما ذو األصل وما ذو ا

قال: )ياسمخرج األصول ي  المساضل(: )األصول( تمع أصل وذو العدد الاي يعمبر أصال ي  مقسيم 
المركة نلى عدده ويعطى كل وارث حصمه منه, أشرنا أنه لو اشمرك تماعة ي  صندوق يارهة, وكل 

يرالك الورثة لهم أنصبا  معينة  ديع حصة من الثمن, يإن له من الصندوق بحصة ما ديع من ثمنه,
ولرل ننسان نصيبه من متمو  المركة, وذنا يقولون ي  أصول المساضل الم  يمكن أن معممد ي  

 مقسيم المركة على المسمحقين, قالوا: 
المساضل الررضية نن كانت لمح  العصبات يإنها من عدد الرؤو , يلو أن ننسان مات ومرك ولدا 

قسم واحد, لو مرك ولدين نقسمها قسمين, لو مرك ولد وبنت نقسمها ثالثة  واحدا يالمركة نقسمها
)باعمبار للاكر مثل حظ أنثيين(؛ نان حينما يكون الورثة عصبات بالاات أو عصبة بالنر , أو 

 عصبة بالرير كاألخت مع أخيها والبنت مع الولد ذاا من عدد الرؤو .
 ان:ناا كان ي  المركة أصحاب يرو  وذاا له حالم

وتد ير  واحد, ولم يوتد معه غيره, مات الزوج عن زوتمه أو الزوتة عن زوتها, أحد الزوتين 
مات, يلو كان الميت زوج يالوارث ذو الزوتة لها الربع, نقسم المركة نلى أربعة أربا , نعطيها الربع, 

عصبة أو لي  ذاا من باب المقريب وذو نن كان ي  الورثة صاحب ير  واحد سوا  معه غيره من ال
معه؛ يلو كان مع ذاه الزوتة ولد سيكون لها الثمن, نقسم المركة نلى ثمانية, نعطيها واحد والباق  

سبعة أقسام, نعطيها للولد؛ لو أن مع الزوتة عشرة أوالد, لها الثمن, أصل المسألة من ثمانية, نقسم 
كان ييها ير  واحد سوا  وتد عصبة أو المركة ثمانية والباق  لألوالد العشرة, يهمنا أن المسألة ناا 

لم يوتد, الاي يهمنا اسمخراج األصول ي  المساضل؛ يأصل المسألة الم  ييها ير  واحد وتد معها 
عصبة أو لم يوتد يمسألمها من مقام يرضها الموتود, يإن كانت من أربعة ييها ربع, من ثمانية ييها 

 ثمن..وذكاا عند وتود الرر  الواحد.



الررو  الموتودة زادت عن واحد يرضين, ذل نعمبر أحد الررضين أصل ونهمل الثان  أو ال ناا كان 
بد أن نراع  الررضين معا؟ ال بد أن نراع  الررضين معا, يلو وتد: زوتة وولد وأم الميت, وتد 

والسد  أصله من سمة, نان  1/6الزوتة, والثمن أصله من ثمانية, واألم لها  1/8عندنا يرضان: 
ح عندنا أصالن لررضين مخملرين, مااا نرعل؟ ننظر نلى عدد ثالث ممكن أن نتمع بين الثمن أصب

والسد , وممكن أن نخرج الثمن والسد  من ذاا العدد والباق  للولد, وذاا العدد الثالث ما يسمى 
بالمضاعف المشمرك البسيط, ما ذو العدد الثالث الاي يمكن أن نسمخرج منه ير  الزوتة الثمن 

وير  األم السد ؟ يقول علما  الرراض  أنمق  حسابك المضاعف المشمرك البسيط, ومحلل العددين 
, لرن أصحاب الرراض  يقولون ال, نحن ننظر بين 24نلى األعداد األولية ثم مأخا المشمرك مطلع 

ين العددين الموتودين معنا, والعددان الموتودان بينهما نسبة ال مخلو عما حدده الررضيون, ب
الثمانية والسمة نسبة ما ذ ؟ قالوا: النسبة بين العددين نما المداخل, لو وتد عندنا: األم والبنت 

 2و  6, الباق  للعم, اتممع عندنا عددان 1/2, البنت لها النصف 1/6والعم: األم لها السد  
ربر ينقسم على يالنسبة بين العددين نما أن مرون المداخلة أي أن األصرر داخل ضمن األربر, واأل 

 ذل ذ  مداخلة؟ مداخلة. 6مع  2األصرر بدون باق , ذاا يسمى مداخلة يـ 
منقسم  8مداخلة, و 2و  8, للعم الباق , بين 1/8, للزوتة 1/2ناا وتد: زوتة وبنت وعم: للبنت 

 بدون باق . 2على 
 2, ذل 3و 2عندنا , وتد 1/2, للشقيقة 1/3لو وتد عندنا: نخوة ألم وأخت شقيقة وعم: لإلخوة ألم 

 مداخلة؟ ال, نان ممباينان. 3مع 
 نان النسبة األولى المداخل والنسبة الثانية المباين.

ممداخالن؟  8و  6, ذل 6و  8, وتد عندنا 1/8, للزوتة 1/6ناا كان عندنا: أم وولد وزوتة: لألم 
ن لم مدخل  8و 6ال, ذل ذما ممباينان؟ ال ولرن  بدون باق , يمكن  6على  8وال منقسم  8ي   6وا 

كالذما ييه كسر يمرق  8و 6بدون باق , كيف نأم  به؟ قالوا بين  6و 8أن نأم  بعدد ينقسم على 
موتود  1/2, نان وتدنا 1/2, 1/3, 1/6, السمة ييها 1/2, 1/4, 1/8مع االثنين, الثمانية ييها 

هما موايق, موايق ي  الرسر ي  الثمانية وي  السمة, يلما وتد كسر ي  العددين يمرق معا, قيل بين
الموتود ذنا وذنا, كل منهما ينّصف, لي  كل منهما يرّبع الثمانية مرّبع لرن السمة ال مرّبع, لي  كل 

, والثمانية 3منهما يثّلث السمة مثّلث لرن الثمانية ال مثّلث, ولرن كل منهما ينّصف, السمة نصرها 
 .4نصرها 

, واألخوان ال ش   لهما مع الولد, 1/6, للتد 1/6تد وابن: لألم ناا وتد عندنا: أم وأخوان شقيقان و 
 والباق  للولد, وتد عندنا عددان ليسا ممداخلين وليسا ممباينين وليسا مموايقين ولرن ممماثلين.



 1/2و  1/8علما  الرراض  يقولون: ناا وتد عددان ممداخالن أخانا األربر واعمبرناه, يالم  ييها 
نعطيها للعم.  3و 5( متموعهما 8)نصف  4واحد, ونعط  البنت  1/8ط  الزوتة ونع 8نعمبرذا من 

 وصحت من العدد األربر.
 مثال نضرب كال منهما ي  اآلخر. 8و 3الممباينين 

 
 3ذو  6نأخا ويق أحدذما وذو نصف أحد العددين نضربه ي  كامل الثان : نصف  8و 6والمموايقين 

(3×8=24 ,) 
ينأخا من المموايقين ويق أحدذما ونضربه ي  كامل الثان  والحاصل (؛ 24=6×4) 4ذو  8نصف 

 ذو أصل المسألة.
 1وسدسها للتد 1, سدسها لألم 6التد, المسألة من  1/6األم و 1/6الممماثالن نكمر  بأحدذما, 

 والباق  لالبن.
حساب نلى ذاا ممهيد لمرماح الحساب ي  الرراض , ألن ذاه النسب األربعة سمطرد معنا ي  علم ال

عطا  كل اي حق حقه يه  سليمة,  آخر خطوة, وكما قدمنا أي طريقة أوصلمنا نلى موزيع المركة وا 
 ولرن ذاه الطريقة طريقة القدامى أسلم وأدق من الرسور االعميادية.

ينحن ذنا نن كانت المسألة ورثمها عصبة بالنر  أو معهم عصبة بالرير يمن عدد الرؤو ؛ نن كان 
صاحب ير  واحد, يأصلها من مقام ذاا الرر ؛ نن وتد ييها يرضان يأرثر نظرنا ذل  الورثة ييهم

بينهما مداخل نكمر  باألربر, ذل بينهما مماثل نكمر  بأحدذما, ذل بينهما مباين ضربنا أحدذما ي  
كامل الثان , ذل بينهما موايق ضربنا ويق أحدذما ي  كامل اآلخر ذكاا مسمخرج األصول ي  

 المساضل.
 

 بمشيضة هللا. ...يمبــــــــــــع
 

 مالحظة: أرتو المنبيه نن وتد خطأ ي  المرريغ بارك هللا ييكم.
 

 يرغت لرم ذاه المادة أخمرم أم أمامة األثرية.
 
 
  



 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 


